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Innehåll

Tankar på döden och på självmord är vanligt vid en 
depression. En del ungdomar vi möter har självmords-
planer och har gjort självmordsförsök. Ett femtiotal ung-
domar dör av självmord varje år i Sverige. Känslomässig 
instabilitet och impulsiv aggressivitet ger en sårbarhet för 
suicidalitet. Risken för fullbordat självmord ökar särskilt 
vid tidigare försök, psykisk störning och självskadebe-
teende. Dödlig heten och risken för förnyat medicinskt 
allvarligt försök ökar med våldsam metod. Skyddsfak-
torer kan balansera riskfaktorer hos sårbara ungdomar. 
Behandlingen bör inrikta sig på att minska risken, öka 
skyddet och minska tillgången till dödliga metoder.

Nyckeln till att identifiera och hantera risk för själv-
skadehandling och självmord på kort och lång sikt är en 
bred psykosocial och psykiatrisk kartläggning. För att 
kunna göra det behöver du bygga en förtroendefull rela-
tion med såväl ungdom som förälder. Du behöver också 
ta upp en detaljerad och tillförlitlig anamnes. Din risk-
värdering bör grunda sig på information från ungdom, 
förälder och tidigare journal och vägas samman med 
dina observationer under samtalet. Först då kan du göra 
en helhetsbedömning och en bra säkerhetsplanering. 

Målet med den strukturerade riskbedömningen är att 
inventera risk på olika nivåer och sätta in åtgärder för att 
minimera risken för fullbordat självmord.

Denna modul består av fyra sektioner. Den första 
sektionen går igenom tidigare självmordsförsök, själv-
mordsavsikt, psykisk störning, instabilitet och övriga 
risk- och skyddsfaktorer för självmordshandlingar. 
Anamnesen bör kompletteras med observation som gås 
igenom i sektion två. Sektion tre berör självmordsriskbe-
dömning och fyra säkerhetsplanering. 

Modulens fyra sektioner: Samla information + obser-
vera ungdomen g Gör en självmordsriskbedömning g 
Gör upp en säkerhetsplanering.

I denna modul lär du dig identifiera
•	 psykisk störning
•	 tidigare självmordsförsök 
•	 grad av instabilitet
•	 självmordstankar/planer med suicidal avsikt
•	 förmåga att medverka i säkerhetsplanering 

För att kunna göra en 
•	 värdering av aktuella och långsiktiga risk- och 

skyddsfaktorer
•	 bedömning av akut risk och långsiktig självmordsrisk 
•	 en individualiserad säkerhetsplan 

Förtest

Du träffar en tonårig flicka i depressionsbehandling och 
har lämnat ut en MADRS där flickan skattar 4/6 på livs-
lust. Du går sedan vidare med att fråga om självmords-
tankar, något som flickan bejakar. Du frågar vidare och 
får fram nedanstående information. Vilken faktor ger 
högst risk för fullbordat självmord?

a) Ärftlighet 
b) Tidigare våldsamt självmordsförsök
c) Depression
d) Familjekonflikt

Du bestämmer dig för att undersöka saken vidare.  
I vilken domän finns de viktigaste risk- och skydds-
faktorerna?

a)  Psykologiska domänen
b) Kompisar
c) Familj
d) Skola

Vilka depressiva symptom bör du vara extra vaksam på 
och särskilt fråga efter?

a) Hämning
b) Anhedoni och sömnstörning
c) Nedstämdhet och beslutsvånda
d) Självförebråelser

Det framkommer att flickan skurit sig. Hur skiljer sig 
självskadebeteende från självmordshandling?

a) Självskadebeteende är primärt för att reglera  
psykisk stress

b) Självmordsförsök är primärt ett sätt att signalera 
dåligt mående

c) Det är ingen större skillnad
d) Avsikten är det som primärt skiljer de olika till-

stånden åt

Du är kallad till barnkliniken för att göra en riskbedöm-
ning på en flicka som intoxikerat sig under gårdagen. 
När du kommer dit har inte föräldrarna hunnit komma. 
Flickan är trött och tagen men nekar till självmordsavsikt 
och säger att hon inte har några suicidtankar utan att det 
bara hände igår. Hur bör du inte göra?

a) Be att få återkomma när flickan är mer vaken och 
då göra din bedömning. 
 

n Inledning
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b) Ta för vana att ringa barnkliniken när du får remis-
sen och be dem höra av sig när patienten är vaken 
och familjen på plats.

c) Ta flickan till BUP-akuten för en bedömning.
d) Ringa föräldrarna, ta upp en anamnes och sedan 

skriva ut flickan med uppföljande möte på BUP-
mottagningen om en vecka.

Du kommer tillbaka några timmar senare och finner då 
en väldigt upprörd familj där iskall tystnad varvas med 
hätska utfall. Hur kan du lösa situationen?

a) Lägga in flickan. Är relationerna så ansträngda 
kommer skyddet inte att vara tillräckligt.

b) Göra en orosanmälan till socialtjänsten.
c) Validera flickan att det inte kan vara lätt att leva  

i ett så ansträngt familjeklimat.
d) Först dela upp samtalet så att alla kan prata fritt 

och du kan härbärgera känslor av skuld etc, och 
sedan ha ett gemensamt samtal där du använder 
dig av de olika valideringsteknikerna.

Flickan får förtroende för dig och berättar om känsliga 
saker som föregått självmordsförsöket och vill inte att 
information kommer fram till föräldrarna. Hur kan du 
lösa situationen och vad säger lagen?

a) Sekretessen för individen är stark och föräldrarna 
har inte rätt att veta. Detta gäller oavsett ålder. 
Behåll informationen för dig själv, men ha den  
i bakhuvudet när du gör upp din säkerhetsplan.

b) Föräldrarnas rätt att ha kännedom om sitt barns 
förehavanden för att kunna stå för omsorg och 
skydd är stark och gäller oavsett ålder. Berätta allt 
för föräldrarna.

c) Oavsett barnets ålder har föräldrarna rätt att få 
kunskap om situationer som innebär en ökad risk 
för att kunna delta i en säkerhetsplanering. Gör 
detta klart för ungdomen i början av samtalet och 
prata om hur ni kan berätta för föräldrarna.

d) Anmäl till socialtjänsten.

Du får fram att flickan har tagit av 25 st av mammas 
zopiklon för att reda ut en för henne hopplös situation. 
Hon minns inget mer. Hur kan du gå vidare?

a) Du behöver inte gå vidare eftersom ni alla nu vet 
vad som utlöste handlingen.

b) Du kan försöka backa och gå igenom vad som 
hände timmarna före för att riktigt förstå situatio-
nen.

c) Du bör fråga om hon haft självmordstankar och 
planer före försöket, om planen fullföljdes, om 
avsikten var att dö och vad flickan tänker nu. 

d) Det räcker att du ber att flickan tar i hand på att 
inte skada sig tills ni träffas nästa gång.

Du frågar om tidigare försök och det framkommer ett 
antal försök som föräldrarna inte känner till och du blir 
osäker på om flickan är helt sanningsenlig. Hur kan du 
göra för att känna dig säkrare?

a) Utgå från att flickan har rätt.
b) Utgå från att föräldrarna har rätt.
c) Lägg dig någonstans mitt emellan.
d) Gå igenom varför, vad, när och hur för varje 

tillfälle för att kunna avgöra om det är försök eller 
rör sig om suicidtankar. Be ungdomen vara kon-
kret och observera henne samtidigt. Får du inga 
detaljer eller om status talar emot minskar trovär-
digheten.

Du är noggrann i din kartläggning och får fram massor 
med information som du inte vet vad du ska göra av. Vad 
bör du tänka på?

a) Ta reda på så mycket som möjligt och gör en lista 
över risk- och skyddsfaktorer.

b) Att fråga om självmordstankar och planer kan 
putta ungdomen i fel riktning.

c) Kartläggningen bör ligga till grund för en värde-
ring av informationen och en individualiserad 
säkerhetsplan.

d) Endast läkare kan göra kvalificerade självmords-
riskbedömningar.
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Inledning

Självmorsriskbedömningar är en av våra svåraste uppgif-
ter. Många ungdomar tänker på döden eller på självmord 
vilket gör att vi ofta träffar självmordsnära ungdomar. 
Många ungdomar är återhållsamma med information 
och vi behöver därför ta för vana att ställa direkta frågor. 
Samtidigt är självmord ovanligt. Risken ändras också 
efter hand. Du behöver därför göra en helhetsbedöm-
ning och inte bara luta dig mot om ungdomen uttalar 
självmordstankar eller inte när du gör din graderade 
riskbedömning. 

De två viktigaste riskfaktorerna för självmordshand-
ling är tidigare självmordsförsök och psykisk störning. 
Aktuella självmordstankar och planer med suicidal 
avsikt ger en ytterligare ökad risk. Emotionell reaktivitet 
och impulsiv aggressivitet är viktiga faktorer i den indi-
viduella sårbarheten. Övriga risk- och skyddsfaktorer går 
att finna inom familjen där förälders psykiska hälsa är 
en mycket viktig faktor. Skola, kamrater och fritid spelar 
också roll. Suicidala ungdomar har varit med om fler 
stressande livshändelser och har fler psykiska symptom 
än andra ungdomar.

Riskfaktorer brukar delas upp i akuta och långsiktiga. 
Sömnsvårigheter utgör en mycket viktig akut riskfaktor.
Samla information + Observera ungdomen g Gör en 
riskbedömning g Gör upp en säkerhetsplanering

I denna sektion kommer du att lära dig mer om
•	 Vad du bör fråga om kring tidigare försök
•	 Självmordsavsikt
•	 Psykisk störning
•	 Akuta och långsiktiga riskfaktorer
•	 Skyddsfaktorer

För att
•	 Göra en tillförlitlig självmordsriskbedömning
•	 Göra upp en säkerhetsplan

Översikt 

Många ungdomar tänker på döden och ungefär en fem-
tedel av alla ungdomar har någon gång haft självmords-
tankar. Ju mer specifika och återkommande planerna 
är, desto högre risk för att ungdomen går vidare med 
ett försök. Har ungdomen gjort ett försök ökar risken 
markant för nya försök och för fullbordat självmord. Ett 
femtiotal ungdomar tar varje år sitt liv i Sverige och det 
gör självmord till en av de allra vanligaste dödsorsakerna 
hos ungdomar i Sverige.

Tidigare självmordsförsök 
Risken för ett nytt försök för en ung person som gjort  
ett försök är 15–30 procent, och risken för fullbordat 
självmord inom ett år efter ett självmordsförsök är  
0,5–1 procent. Ett allvarligt självmordsförsök med 
våldsam metod, skjutning, hängning, strypning, hopp 
från hög höjd, gasning eller att använda sig av fordon är 
den viktigaste riskfaktorn för fullbordat suicid och ökar 
risken med 30–60 gånger. Kombineras den våldsamma 
metoden med åtgärder för att minimera upptäckt och 
kvarstående intention ökar risken dramatiskt för fullbor-
dat självmord.

Ibland kan metoden vara mindre dödlig men avsik-
ten att dö kan vara stark. Det kan betyda att personen 
helt enkelt missförstått effekten och trott att metoden är 
farligare än den faktiskt är. Omvänt kan den egentliga 
avsikten inte vara så hög men ungdomen har missbe-
dömt metodens farlighet, till exempel vid tablettintag 
av paracetamol. Därför är det viktigt att ta reda på både 
metod och avsikt. 

Upprepade, mindre allvarliga försök (skärande, mind-
re mängder tabletter vid intoxikation) ökar risken kraf-
tigt för förnyat självmordsförsök liksom hög självskattad 
depressionsgrad och självskadebeteende. 

Ett försök som ligger nära i tiden ger kraftigt ökad risk 
särskilt om de problem som utlöste krisen kvarstår. Ut-
lösande händelser brukar inträffa inom de närmaste två 
dygnen från försöket och kan vara bråk inom familjen 
(vanligast hos yngre tonåringar) eller kompisbråk (äldre 
tonåringar). Även skolmisslyckanden, risk för att något 
pinsamt ska upptäckas och bli känt eller rättsliga pro-
blem kan vara utlösande händelser. 

Ibland kan avsikten att dö blandas med andra motiv, 
såsom att slippa smärtsamma känslor eller en outhärdlig 

n Uppkomst och vidmakthållande av självmordsrisk
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situation eller att få uppmärksamhet och kommunicera 
med eller påverka andra. Dessa motiv är viktiga både vad 
gäller riskbedömningen och behandlingsplaneringen. 
Behandlingen bör då inriktas på såväl känsloreglerande 
strategier, sunt självhävdande och kommunikation som 
aktuell stress i livssituationen. Tillgången till potentiell 
dödlig metod kan vara skillnaden mellan ett självmords-
försök och ett fullbordat självmord. Vapen, läkemedel 
och kemikalier behöver förvaras på ett säkert sätt. 

Psykisk störning 
Den näst viktigaste riskfaktorn är psykisk störning. 
Särskilt affektiva syndrom och kombination med 
andra syndrom ökar risken ytterligare. Nästan alla 
psykiska sjukdomar ökar risken för självmordshand-
ling. Upp till 90 procent av dem som tar sitt liv har en 
psykisk störning, vanligen depression och missbruk. 
Bipolär sjukdom, särskilt blandtillstånd, och psykos-
sjukdom är ovanligare men utgör en ännu högre risk. 
Andra störningar som är förknippade med stark oro och 
känslomässig smärta (PTSD och ångeststörning) eller 
impulsivt aggressivt beteende (beteendestörningar, miss-
bruk) ökar risken, särskilt om det också finns en affektiv 
komponent. Samtidig förekomst av psykisk störning och 
tidigare allvarligt försök utgör en betydande riskökning 
för allvarlig självmordshandling. Vid depression ökas 
risken för självmordshandling av tankar och planer på 
självmord, av anhedoni och av uttalade sömnbesvär .

Att vara väldigt nedstämd kan vara oerhört smärtsamt 
och att inte ha hopp om bättring kan leda ungdomen att 
i ren desperation att ta sitt liv. Detta tillstånd är särskilt 
allvarligt hos ungdomar med begränsad förmåga att tåla 
smärta eller att reglera känslor och kan då indikera en 
överhängande risk. Ett kraftigt sänkt stämningsläge med 
tecken på uttalad anhedoni ger en ökad risk liksom en 
uttalad impulsiv irritabilitet. Svängande stämningsläge 
som vid blandad episod av bipolär sjukdom utgör också 
en risk. Svängande stämningsläge och impulsiv irritabili-
tet ökar risken genom att minska förmågan att tåla stress, 
stå emot alkohol droger eller självmordsimpulser och att 
delta i en säkerhetsplanering och är risk för akut själv-
mordshandling.

Anhedoni med påtagligt nedsatt förmåga att känna 
glädje eller med uttalad känslomässig stumhet är plåg-
samt och verkar hindrande på motivationen att kämpa 
på för att lösa problem eller aktivera sig för att på sikt må 
bättre. Enbart anhedoni utgör en risk för fortsatt depres-
sion och för självmordstankar kopplat till hopplöshet 
men säger inte så mycket om den överhängande risken.

Ungdomar med sömnbrist är mer irritabla och impul-

siva och har sämre problemlösningsförmåga, vilket gör 
dem extra sårbara.

Irritabilitet innebär en ökad risk, särskilt i kombina-
tion med impulsivitet och interpersonella problem. 
Även agitation är ett extremt plågsamt tillstånd med 
överdriven motorisk oro, rastlöshet och svårigheter att 
vara stilla. Agitation är nära förknippat med ångest och 
sömnsvårigheter. Detta är ett farligt tillstånd som kan 
driva personen att utföra en suicidal handling.

Samsjuklighet och associerade symptom ökar risken 
ytterligare. Intensiv ångest föregår ofta en självmords-
handling. Riskbruk och missbruk i kombination med 
beteendestörning ökar risken för att en person med 
självmordstankar impulsivt agerar ut dem. Alkohol och 
droger kan förstärka nedstämdheten och ökar risken för 
stressande rättsliga problem av regelbrott, som kan leda 
till polisförhör och åtal. Ungdomar med emotionell  
reaktivitet, uttalad dysfori utan tydlig episodicitet, hu-
mörsvängningar, fientlighet och instabila relationer och 
hög självskattad depressivitet som enligt kliniker inte 
ter sig deprimerade har också ökad risk för självmords-
försök.

Självskadebeteende 
Självskadebeteende ökar också risken för självmords-
försök och fullbordat suicid. Det finns olika definitioner 
på självskadebeteednde. En som ofta används är att 
avsiktligt skada sig själv utan avsikt att dö. Det är väldigt 
vanligt att de som skadat sig själva har självmordstankar 
(upp mot 90 procent) och nästan hälften av de med all-
varligare självskadebeteende har gjort självmordsförsök. 
Det är vanligt med ytligt självskadebeteende och även 
här behöver vi aktivt ställa frågor för att få reda på det.

Olika typer av självskadebeteende är att skära, rispa, 
riva, bränna, eller att slå sig själv eller att störa sårläk-
ning, dra sig i håret men också att inta kemikalier eller 
mediciner utan suicidal intention. 

Självskadande beteende har ofta funktionen att 
reglera psykologisk stress och oönskade känslor, samt 
kommunicera till omgivningen hur man mår. Självska-
dande beteende är förknippat med självmordsbeteende 
men skiljer sig vad beträffar intention (avsikten är inte 
primärt att avsluta livet). Självskadebeteende indikerar 
svårigheter med emotionell reglering och bristande 
coping och kan vara ett kraftfullt sätt att visa för andra 
att man har en svår livssituation. Beteendet kan vara del 
av en kommunikation, ett sätt att hantera svåra känslor 
(exempelvis minska ångest) eller att minska stress.

Självskadebeteende ger ofta ungdomen kortsiktigt po-
sitiva konsekvenser, till exempel genom att det kan lindra 
plågsamma känslor, ge avslappning, få någon att förstå 
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hur dåligt man mår, få en reaktion från andra eller slippa 
göra obehgliga saker. Dessa kortsiktiga fördelar kan driva 
på frekvens och omfattning samtidigt som mer adaptiva 
och långsiktigt sunda strategier trängs undan. Detta ökar 
risken för interpersonella svårigheter, andra livsproblem 
och självmordsförsök och måste bedömas och behandlas 
på ett genomtänkt sätt. Bakgrundsproblem och beteen-
dets funktion måste kartläggas. Kartläggningen inne-
fattar förutom en psykosocial kartläggning, utlösande 
faktor, intensitet i tankar på självskadande, grad av pla-
nering, val av metod, var man skadar sig, frekvens, effekt 
av beteendet och vad som vidmakthåller självskadande. 
Tänk särskilt på omgivningens reaktioner inklusive 
behandlarbeteende som oavsiktligt kan öka risken för 
självskadebeteende

Det är viktigt att ha i åtanke att det inte finns en skarp 
skiljelinje mellan självskadehandlingar och självmords-
handlingar. Intentionen kan förändras och även ungdo-
mar med suicidal intention kan använda självskadehand-
lingar som ett sätt att reglera akut psykisk stress eller 
kommunicera ett dåligt mående. Att skada sig på halsen 
ger en högre risk.

Sömnstörning, agitation och andra tecken på instabili-
tet är viktiga varningssignaler.

Självmordsavsikt och hopplöshet 
Hopplöshet, tankar på döden och självmordstankar är 
vanliga bland ungdomar. Högre frekvens, intensitet och 
en mer specifik plan ger en ökad risk.

Akuta riskfaktorer
Akuta riskfaktorer är sådana som minskar ungdomens 
förmåga att hantera stress och leder till känslomässig in-
stabilitet och förtvivlan och kan på så sätt förstärka själv-
mordsimpulser i kombination med utlösande händelser. 
Riskbruk, grav sömnstörning, agitation och förtvivlan är 
exempel på akuta riskfaktorer.

Andra riskfaktorer
Sårbarhet
Ungdomar med emotionell instabilitet har ökad risk 
för såväl självskadebeteende som självmordsförsök och 
självmord. Med emotionell instabilitet menas att man 
reagerar oproportionerligt starkt på motgångar. Även en 
mindre motgång kan utlösa en väldigt snabb och kraftig 
reaktion och upprördheten kan dröja sig kvar en längre 
tid och på så sätt påverka förmågan till problemlösning, 
relationer och liknande. Det finns en ärftlig komponent 

vad gäller självmordshandlingar som till en del förklaras 
av benägenhet att handla impulsivt aggressivt. 

Den ärftliga komponenten vid suicidalitet kan åt-
minstone till en del förklaras av benägenhet att handla 
impulsivt aggressivt. En annan del av sårbarheten utgörs 
av benägenheten att reagera snabbt, med starka känslor 
och svårigheter att återfå den känslomässiga balansen. 
Såväl serotonin (oberoende av de serotoninförändringar 
som ses vid depression) dopamin, noradrenerga och 
HPA (stress)axeln är påverkade vid suicidalitet.

Miljöfaktorer
Miljöfaktorer som ökar risken mest är föräldra–barn-
konflikter, förälders psykiska sjukdom, att vara utsatt 
för omsorgsbrist, sexuella övergrepp, misshandel och 
mobbning eller andra kamratkonflikter samt homo- och 
bisexualitet. Dessa faktorer hör ihop på olika sätt. För-
äldrar med psykisk sjukdom har svårare att upprätthålla 
ett gott familjeklimat och en positiv relation och omsorg 
om sina barn. Psykisk sjukdom hos föräldern är också 
förknippat med fler symptom hos barnen och kan fung-
era som en viktig vidmakthållande faktor. Det som är 
positivt är att behandling av föräldradepression visat sig 
förbättra barnets symptom och funktion.

Pojkar har ökad risk för våldshandlingar och pojkar 
med uppförandestörning har ökad risk för våld, men 
även för självmordsförsök och fullbordat självmord. 
Aggressiva tankar och våldsamma ord eller hotfulla 
handlingar ökar risken för våld på motsvarande sätt som 
självmordstankar och handlingar ökar risken för själv-
mordsförsök. Risken för våldshandlingar på lång sikt är 
svårare att bedöma men delar riskfaktorer med risken för 
självmordshandlingar.

Utlösande händelser 
Förlust av relation, position, hälsa eller funktion är 
viktiga händelser som akut kan utlösa en suicidal kris. 
Bråk med förälder är en särskilt vanlig utlösande faktor 
hos en sårbar yngre tonåring, bråk med kompisar/pojk-
vän/flickvän hos äldre. Utlösande händelser är viktiga 
att identifiera och hitta lösningar på för att minska den 
akuta belastningen. 

Långsiktiga riskfaktorer
Långsiktiga riskfaktorer är faktorer som kan bidra till en 
kronisk riskökning men som inte ger någon vägledning 
när det gäller omedelbar risk. Långsiktiga riskfaktorer är 
viktiga för behandlingsplaneringen. 

Suicidhistoria hos ungdomen själv eller hos familjen 
ger en ökad långsiktig risk. Kombinationen av egna 
suicidförsök och suicidförsök eller fullbordade självmord 
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hos familjen ökar risken ytterligare ju mer närliggande 
de egna självmordsförsöken ligger. Tidigare omsorgssvikt 
och trauma ökar risken på lång sikt.

Det finns en långsiktig riskökning kopplat till de-
pressionssjukdomens förlopp. Ett längre förlopp utan 
lindring av symptom, och där man kanske provat olika 
behandlingsmetoder, kan leda till tvivel på att någonsin 
bli bra. Kraftigt nedsatt funktionsnivå och isolering leder 
till kraftigt ökad suicidrisk på lång sikt men kan också 
utgöra en omedelbar risk om det kopplas till en psyko-
social utlösande faktor. Riskbruk och missbruk ökar 
risken kraftigt på sikt och akut under berusning.

Kontinuerlig utvärdering av symptombörda, funk-
tionsnivå, störande faktorer och revidering av vårdpla-
nen är av yttersta vikt. Akut hopplöshet inför framtiden 
och behandlingen kan leda till en omedelbar risk för 
suicidhandling.

Risk kopplad till behandling
På motsvarande sätt kan faktorer kopplade till behand-
lingen – som bristande följsamhet, uteblivanden och be-
handlarbyten – leda till hopplöshet och ökad risk. Brister 
i vårdmiljön kan öka risken vid vård inom heldygnsvår-
den. Överföring från heldygnsvård utgör en risktid då 
antalet självmordsförsök och fullbordade självmord är 
som högst. Ordinarie behandlare bör därför hålla kon-
takt med ungdomen under tiden på avdelningen och ett 
återbesök bokas i nära anslutning till utskrivningssamta-
let. Överföring från barn- till vuxenpsykiatrin är en an-
nan riskfas som kräver särskild planering vid suicidalitet. 

Skyddsfaktorer
De viktigaste skyddande faktorerna går också att hitta 
inom familjen, såsom goda och förtroendefulla relatio-
ner, positiv tid tillsammans och omsorg och monitore-
ring av den unga. God relation till skolan, tillhörighet till 
en prosocial kamratgrupp och positiva fritidsaktiviteter 
är andra viktiga faktorer som kan verka skyddande mot 
självmordshandlingar. Forskningen om skyddsfaktorer 
är inte lika robust som den om riskfaktorer. Forskningen 
om skyddsfaktorer är baserad på långsiktiga faktorer som 
skyddar mot suicid respektive behandling av ungdomar 
som har en ökad risk. Det säger inte så mycket att det 
skyddar akut mot suicid.

De långssiktiga skyddsfaktorerna som identifierats, 
såsom goda band till föräldrar eller kompisar är sådana 
som minskar risken att utveckla psykiska syndrom, 
skadligt bruk eller råka ut för negativa livshändelser och 
därmed suicidrisk på sikt, och säger inte så mycket om 
akut risk. 

De behandlingsbaserade skyddsfaktorerna, som att 
öka sociala färdigheter, förmåga att fatta beslut och 
problemlösningsförmågan, ger en minskad risk för ny 
suicidal händelser hos dem som identifierats som risk-
ungdomar. 

Man vet heller inte så mycket om skyddsfaktorernas 
förmåga att kompensera för riskfaktorer. Man bör där-
med vara försiktig när man väger risk- och skyddsfakto-
rer mot varandra. I behandlingen försöker vi ofta jobba 
för att öka stöd och samhörighet med familj, kompisar, 
skola och närsamhället. I det direkta arbetet med ungdo-
men försöker vi öka stabiliteten genom att få ordning på 
rutiner, införa lagom fysisk aktivitet och stärka ungdo-
mens känsloreglering och problemlösningsfärdigheter.

Pojkar i övre tonåren löper högst risk för våldsamt 
suicidförsök och fullbordat självmord med tre gånger 
högre risk än flickor. Flickor har däremot högre risk för 
upprepade icke-våldsamma suicidförsök, till exempel 
tablettintoxikationer.

Eftersom självmord är en sällanföreteelse är det värt 
att ha i åtanke att det prediktiva värdet är lågt, till och 
med vid starka riskfaktorer hos högriskgrupp.

Man kartlägger risk- och skyddsfaktorer utöver aktuell 
psykisk störning, tidigare självmordsförsök och aktuella 
tankar och planer på självmord för att försöka värdera 
risken för självmord. Du gör inte det för att räkna risk-
faktorer utan för att hantera risk på kort och lång sikt. 
Säkerhets- och behandlingsplaneringen inriktar sig på att 
minska riskfaktorer och stärka dem som är skyddande.

Samtalskonst och intervjuteknik

Det är svårt att närma sig självmord. Att fråga ungdomar 
om tankar om hopplöshet, situationer med outhärdligt 
starka känslor och förmågan att ta sig ur svåra livssitua-
tioner ställer höga krav på dig som behandlare. Du be-
höver både kunna bygga relation och veta vilka frågor du 
bör ställa frågor och kunna anpassa dem till situationen. 
Du har god hjälp av en icke-värderande och validerande 
hållning när det gäller att utforska tidigare självmords-
försök. Det underlättar också att vara rak, öppen och 
beslutsam och att kunna sammanfatta och värdera den 
information som kommit fram. 

Patienten måste känna sig trygg, bekräftad och kunna 
lita på dig. Det är bra om du tydligt har pratat om reg-
lerna för sekretess, om när föräldrarnas måste infor-
meras och vilken roll de har i säkerhetsplanering och 
behandling. Du bör säga att åtminstone delar av samtalet 
kan delas upp för att både ungdom vuxna ska kunna 
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prata ostört. Föräldrarna kan reagera väldigt starkt på att 
deras barn tänker på döden och det kan verka hindrande 
för ungdomen. Du behöver vara beredd att hantera och 
validera förälderns känslouttryck och samtidigt fortsätta 
att utforska suicidaliteten. Den del av samtalet där du 
gör bedömning och säkerhetsplanering bör oftast hållas 
gemensamt.

Det brukar vara bra att be ungdomen berätta själv och 
med egna ord innan du börjar ställa mer detaljerade frå-
gor. Öppna frågor ger mer information än slutna ja- och 
nej-frågor och minskar risken att behandlaren kommer 
in på fel spår. Du har stor nytta av att observera ungdo-
men och föräldrarna när ni går igenom känsliga frågor. 
Du behöver också lägga märke till om informationen 
från ungdomen inte verkar hänga ihop eller om man har 
väldigt olika bilder som inte verkar stämma överens. Det 
är viktiga pusselbitar för din helhetsbedömning.

Inledning på samtalet beror till stor del på samman-
hanget, det vill säga om det rör sig om ett nybesök, ett 
besök under pågående behandling eller en akut bedöm-
ning efter ett självmordsförsök. Om det rör sig om ett 
nybesök gör du förslagsvis på samma sätt som du lärt dig 
i tidigare moduler. Rör det sig om en bedömning under 
pågående behandling gör du som det beskrivs i Struktur 
för samtal.

Kartläggning av person,  
livssituation, funktion
Gör på ungefär samma sätt som du lärt dig i den tidi-
gare modulen. Du behöver få en bild av ungdomen som 
person, vardagsliv och funktion och ha särskilt fokus på 
kända riskfaktorer för suicid. 

Psykiska symptom
Även här gör du på ungefär samma sätt som tidigare 
genom att använda dig av gestalt, debut, förlopp och 
sedan gå ner på symptomnivå. Hushålla med din tid och 
fokusera på viktiga symptom, växlande stämninsgläge, 
framträdande irritabilitet som ökar risken såsom sömn-
störning och andra tecken på instabilitet.

Tidigare självmordsförsök 
Vid en depressionsbedömning är det bra att närma sig 
frågor om suicid i samband med att man frågar om 
symptom som nedstämdhet och anhedoni. Självmords-
stegen är ett bra hjälpmedel och man kan då börja på 
lägsta steget med tankar av meningslöshet. Flaggar 
ungdomen eller föräldrarna själva upp för eventuella 
självmordstankar så kan man hoppa in på det steget men 

med en klargörande fråga för att kontrollera att man 
menar samma sak. Ungdomar kan ofta felaktigt kalla 
dödstankar för självmordstankar och självmordstankar 
för försök.
 
Vad som behöver kartläggas
Din undersökning av tidigare självmordsförsök innefat-
tar tidpunkt för försöket, utlösande händelse, plane-
ring, eventuell kommunikation, metod med eventuella 
åtgärder för att minimera upptäckt, dödlighet, avsiktlig-
het och andra motiv, och inställningen idag till försöket 
och att ha överlevt efteråt. Omgivningens reaktioner bör 
också undersökas.

Planering och hur försöket gick till
Var nyfiken och detaljerad i ditt frågande. Ta exempelvis 
reda på hur länge ungdomen hade planerat sitt försök 
(plan), vilken metod, hur många tabletter, hade personen 
bestämt dag, hade ungdomen gjort några arrangemang 
för att undgå upptäckt eller för att ordna upp saker, 
respektive säga adjö? Kommunicerade ungdomen sina 
planer före försöket eller efter intag? Vad hände under 
försöket, följde ungdomen sin plan? Är han/hon lättad 
och glad över att ha överlevt eller kanske besviken? För-
sök förstå varför ungdomen gjorde självmordsförsöket.

Omgivningens reaktioner
Om motivet var att påverka en svår situation och själv-
mordsförsöket leder till just den förändring som avsågs, 
kan det verka förstärkande och öka sannolikheten för 
nytt suicidförsök i en liknande situation. Omgivningens 
reaktioner bör därför kartläggas och ställas i relation 
till andra motiv än dödlig avsikt, både genom aktivt 
frågande och genom observation. Om omgivningen 
reagerar kallsinnigt och värderande kan det i sin tur öka 
ungdomens känsla av utsatthet och hopplöshet och att 
problemen förblir olösta. Det kan också öka risken för 
ny suicidal händelse och påverkar också följsamheten 
till behandlingen. Ungdomar utan stöttande föräldrar 
uteblir från behandlingen i högre grad än andra.

Tillgång till metod
Tillgång till vapen och dödliga läkemedel och stora 
mängder kemikalier ska inventeras. Vapen och läke-
medel bör förvaras på ett tillfredställande säkert sätt  
och i högriskfall inte alls förvaras i hemmet. 

Antal försök
Ett ökat antal suicidförsök som kommer närmare och 
närmare i tid och med kvarstående utlösande faktorer 
ger exempelvis en kraftigt ökad risk för nytt försök. Du 
behöver gå igenom alla tidigare suicidförsök med syftet 
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att hitta mönster och prioritera inriktning för säkerhets-
planering och övrig behandling. Var särskilt uppmärk-
sam och noggrann om suicidförsök kommer tätare. 

Självskadebeteende
Du bör fråga om självskadebeteende när du går igenom 
självmordsförsök och det är bra att använda ungefär 
samma metodik. Kartlägg utlösande faktorer, intensitet 
i tankar på självskadande, grad av planering, val av me-
tod, var man skadar sig, frekvens, vad man hoppas ska 
ändras, effekt av beteendet och vad som vidmakthåller 
självskadandet. Tänk särskilt på omgivningens reaktio-
ner inklusive behandlarbeteende som oavsiktligt kan öka 
risken för självskadebeteende. 

Självmordsavsikt 
Du behöver också ta reda på självmordstankarnas svårig-
hetsgrad, intensitet och frekvens. Självmordsstegen är en 
hjälp när det gäller att bedöma svårighetsgrad, där me-
ningslöshet, hopplöshet och dödstankar är observandum 
och självmordstankar med avsikt, plan och förberedelser 
indikerar högre grader av allvar och risk. 

Intensiteten handlar om hur påträngande tankarna är 
och hur starka känslor som är kopplade till tankarna; hur 
påverkad ungdomen är av sina självmordstankar och hur 
mycket de dominerar tänkandet och hur lätt det är för 
ungdomen att avleda sig. Frekvensen innefattar hur ofta 
ungdomen tänker på att ta sitt liv. Stegring i intensitet 
och frekvens indikerar ökad risk.

Du bör också gå igenom avsikt och planering i detalj, 
bland annat genom att fråga hur ofta ungdomen tänker 
på att genomföra sin plan, precis vad hen tänkt göra (hur 
detaljerad och konkret planen är), eventuella förberedel-
ser och om den tänker att metoden är dödlig.. Värt att 
tänka på är att ungdomen kan vara ambivalent och att 
intentionen kan ändra sig över tid.

Skäl för att leva handlar om vad patienten förväntar 
sig i framtiden, av behandlingen och det som avhållit 
honom eller henne från att ta sitt liv. Vanliga skäl kan 
vara bristande mod, omsorg om föräldrar och vänner, 
ett älskat husdjur, tro och visst hopp om förbättring eller 
hjälp av behandlingen.

Att förstå vad som avhåller ungdomen från att ta sitt 
liv är avgörande för hur behandlingen ska läggas upp. 
Viljan att leva finns ofta sida vid sida med viljan att dö 
och kan komma ifrån en hopplös situation och behand-
lingen bör inriktas mot båda dessa faktorer.

Psykisk störning
Du går igenom psykisk störning på samma sätt som du 
lärt dig i manualen för bedömning genom att ringa in 
gestalt, debut och förlopp och sen fråga om kriterier. Du 
kan behöva vara mer översiktligt i ditt akuta samtal men 
eftersom psykisk störning och vissa symptom innebär en 
stor riskökning bör du fråga om vissa symptom, såsom 
anhedoni, sömnstörning och agitation. 

Eftertest

Du träffar en tonårig flicka i depressionsbehandling och 
har lämnat ut en MADRS där flickan skattar fyra på 
livslust och du går sedan vidare med att fråga om själv-
mordstankar, något som flickan bejakar. Du frågar vidare 
och får fram nedanstående information. Vilken faktor 
ger högst risk för fullbordat självmord?

a) Ärftlighet. 
b) Tidigare våldsamt självmordsförsök.
c) Depression.
d) Familjekonflikt.

Du bestämmer dig för att undersöka saken vidare.  
I vilken domän finns de viktigaste risk- och skydds-
faktorerna?

a) Psykologiska domänen.
b) Kompisar.
c) Familj.
d) Skola.

Vilka depressiva symptom bör du vara extra vaksam på 
och särskilt fråga efter?

a) Hämning.
b) Anhedoni och sömnstörning.
c) Nedstämdhet och beslutsvånda.
d) Självförebråelser.

Det framkommer att flickan skurit sig. Hur skiljer sig 
självskadebeteende från självmordshandling?

a) Självskadebeteende är primärt för att reglera psy-
kisk stress.

b) Självmordsförsök är primärt ett sätt att signalera 
att man mår dåligt.

c) Det är ingen större skillnad.
d) Det är avsikten som primärt skiljer de olika till-

stånden åt.

Du är kallad till barnkliniken för att göra en riskbedöm-
ning på en flicka som intoxikerat sig under gårdagen. 
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När du kommer dit har inte föräldrarna hunnit komma. 
Flickan är trött och tagen men nekar till självmordsavsikt 
och säger att hon inte har några självmordstankar utan 
att det bara hände igår.

Hur bör du inte göra?
a) Be om att få återkomma när flickan är mer vaken 

och gör då din bedömning.
b) Ta för vana att ringa barnkliniken när du får remis-

sen och be dem höra av sig när patienten är vaken 
och familjen på plats.

c) Ta flickan till BUP-akuten för en bedömning.
d) Ring föräldrarna ta upp en anamnes och skriv 

sedan ut flickan med uppföljande möte på BUP-
mottagningen om en vecka.

Du kommer tillbaka några timmar senare och finner då 
en väldigt upprörd familj där iskall tystnad varvas med 
hätska utfall. Hur kan du lösa situationen?

a) Lägg in flickan. Är relationerna så ansträngda 
kommer skyddet inte att vara tillräckligt.

b) Gör en orosanmälan till socialtjänsten.
c) Validera flickan att det inte kan vara lätt att leva  

i ett så ansträngt familjeklimat.
d) Dela först upp samtalet så att alla kan prata fritt 

och du kan härbärgera känslor av skuld och 
liknande. Ha sedan ett gemensamt samtal där du 
använder dig av de olika valideringsteknikerna.

Flickan får förtroende för dig och berättar om känsliga 
saker som föregått självmordsförsöket och önskar inte att 
information kommer fram till föräldrarna. Hur kan du 
lösa situationen och vad säger lagen?

a) Sekretessen för individen är stark och föräldrarna 
har inte rätt att få veta. Detta gäller oavsett ålder. 
Behåll informationen för dig själv, men ha den  
i bakhuvudet när du gör upp din säkerhetsplan.

b) Föräldrarnas rätt att ha kännedom om sitt barns 
förehavanden för att kunna stå för omsorg och 
skydd är stark och gäller oavsett ålder. Berätta allt 
för föräldrarna.

c) Situationer som innebär en ökad risk har föräld-
rarna rätt att få kunskap om, oavsett ålder, för att 
kunna delta i en säkerhetsplanering. Gör detta 
klart för ungdomen i början av samtalet och prata 
om hur ni kan berätta för föräldrarna.

d) Anmäl till socialtjänsten.

Du får fram att flickan har tagit av 25 st av mammas zo-
piklon och att syftet var att reda ut en för henne hopplös 
situation. Hon minns inget mer. Hur kan du gå vidare? 

a) Du behöver inte gå vidare eftersom ni alla nu vet 
vad som utlöste händelsen.

b) Du kan försöka backa och gå igenom vad som 
hände timmarna före för att förstå vad som hänt.

c) Du bör fråga om hon haft självmordstankar och 
planer före försöket, om planen fullföljdes som 
planerat om avsikten var att dö och vad flickan 
tänker nu.

d) Det räcker att du ber att flickan tar i hand på att 
inte skada sig tills ni träffas nästa gång.

Du frågar om tidigare försök och det framkommer ett 
antal försök som föräldern inte känner till och du blir 
osäker på om flickan är helt sanningsenlig. Hur kan du 
göra för att känna dig säkrare?

a) Utgå från att flickan har rätt.
b) Utgå från att föräldrarna ha rätt.
c) Lägg dig någonstans mitt emellan.
d) Gå igenom varför, vad, när och hur för varje till-

fälle för att kunna avgöra om det är försök eller rör 
sig om suicidtankar. Be flickan vara konkret och 
observera henne samtidigt. Får du inga detaljer, 
eller om status talar emot, minskar trovärdigheten.

Du är noggrann i din kartläggning och får fram massor 
med information som du inte vet vad du ska göra av. Vad 
bör du tänka på?

a) Att ta reda på så mycket som möjligt och göra en 
lista över risk- och skyddsfaktorer.

b) Att fråga om sjelvmordstankar och planer kan 
putta ungdomen i fel riktning.

c) Att kartläggningen bör ligga till grund för en vär-
dering av informationen och en individualiserad 
säkerhetsplan.

d) Endast läkare kan göra kvalificerade självmords-
riskbedömningar.

Sammanfattning

När du träffar en självmordsnära patient bör du tänka 
särskilt på att etablera en förtroendefull relation. 
Du behöver ta reda på
•	 tidigare självmordsförsök
•	 psykisk störning inklusive riskbruk och sömn
•	 självmordsavsikt
•	 självskadebeteende
•	 instabilitet
•	 skyddsfaktorer (relationer, skola, fritid)



12

DEPLYFTET ATT HANTERA OCH VÄRDERA SJÄLVMORDSRISK 2017

Inledning

Det är inte bara vad ungdomen och familjen berättar 
som har betydelse för din sammanfattande självmords-
riskbedömning utan också de observationer du gör av 
ungdom och förälder i samtalsrummet. 

Du har redan fått tips om vad du bör observera och 
hur du kan strukturera dina observationer. Denna sek-
tion kommer särskilt att inrikta sig på tecken i psykiskt 
status som indikerar akut risk för självmordshandling. 
Samla information + observera ungdomen g Gör en 
riskbedömning g Gör upp en säkerhetsplanering

I denna sektion lär du dig värdera
•	 förmåga till kontakt både emotionellt och formellt
•	 sinnesstämning
•	 instabilitet
•	 suicidstege och avsikt
•	 sjukdomsinsikt och inställning till problemen
•	 förmågan att medverka i rimlig säkerhetsplanering

För att
•	 kunna göra en sammanfattande bedömning av hur 

ungdomen ter sig 

Förtest

Du är kallad till barnkliniken för att göra en akut suicid-
riskbedömning av en 17-årig flicka. Vilken hjälp har du 
av dina observationer under samtalet när det gäller att 
bedöma hög risk?

a) Ingen hjälp, psykiskt status är subjektivt och ger 
bara en ögonblicksbild.

b) Hur ungdomen ter sig i rummet ger värdefull in-
formation om det psykiatriska tillståndet och den 
akuta risken för en erfaren behandlare.

c) Det ungdom och familj berättar är viktigare än det 
du ser.

d) Det du ser är viktigare än det familjen berättar.

När du kommer dit är flickan trött och tagen efter en 
lång natt och av de tabletter som hon tagit. Föräldrarna 
är inte där. Hur kan du lösa situationen?

a) Komma tillbaka när flickan piggnat till och föräld-
rarna är på plats.

b) Börja med att prata med flickan enskilt och ta 
föräldrasamtalet sedan.

c) Ringa föräldrarna efter att du pratat med flickan 
ensam. Om allt är under kontroll kan öppenvården 
följa upp.

d) Anmäla till socialtjänsten. Föräldrarna borde ha 
varit där och detta är ett solklart tecken på om-
sorgssvikt.

När du träffar dem tillsammans är situationen väldigt 
ansträngd. Iskall tystnad varvas med hätska utfall. Hur 
kan du få till en bra bedömning av psykiskt status?

a) Fortsätta samtalet med ditt lugna trygga sätt och 
markera att detta måste lösas, annars är du tvingad 
att göra en orosanmälan.

b) Det går inte. Be att flickan får vara kvar på barn-
kliniken ytterligare en natt tills allt har lugnat sig.

c) Detta är viktig information, det ingår i psykiskt 
status och indikerar hög risk och är skäl för inlägg-
ning.

d) Prova att dela upp samtalen och prata med respek-
tive ungdom och föräldrar enskilt. Det borde lugna 
situationen. Detta kan leda till samtalsklimatet är 
lugnt vid det avslutande gemensamma samtalet 
och att det går att göra en säkerhetsplanering.

Anhedoni är en viktig riskfaktor för bedömning av själv-
mordstankar och självmordshandlingar. Vad stämmer 
om anhedoni?

a) Anhedoni är den viktigaste riskfaktorn för att  
bedöma akut suicidrisk.

b) Det går att utesluta anhedoni om ungdomen kan 
skratta och svara upp på dina skämt.

c) Anhedoni indikerar risk för fortsatt depression och 
självmordstankar men säger egentligen ingenting 
om att risken är överhängande.

d) Anhedoni och nedstämdhet är så intimt förknip-
pade så det räcker med att observera ett eventuellt 
sänkt stämningsläge.

Vad i psykiskt status indikerar en särskilt hög risk för 
fullbordat självmord där du behöver vara extra vaksam?

a) Negativa tankar.
b) Villkorad suicidal kommunikation.
c) Impulsiv aggressivitet. 
d) Perfektionism.

n Psykiskt status vid risk för suicidhandling
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Agitation är en mycket stark riskfaktor för suicid och 
du behöver leta efter det i psykiskt status. Vad innebär 
agitation?

a) Inre spänning som ger överdriven motorisk aktivi-
tet utan mål och mening.

b) Omkastningar i känslor och känsloutlevande.
c) Ångest och desperation.
d) Overklighetskänslor och tomhet.

Vad i status gör att du särskilt bör överväga heldygns-
vård?

a) Sänkning av stämningsläget.
b) Negativa tankar.
c) Problemförnekande, patienten vill inte delta  

i säkerhetsplaneringen.
d) Inga skäl för att leva.

Det kan vara vanskligt att bedöma risk. Vilket av dessa 
tillstånd ger högst risk?

a) Kontakt som förbättras under samtalet. Måttligt 
sänkt stämningsläge, suicidtankar och vissa planer. 
Ingen ångest. Inget psykotiskt. Deltar i en plan för 
rimlig säkerhet.

b) Klart motinställd och svag emotionell kontakt. 
Neutralt stämningsläge men med underliggande 
aggressiv ton. Helt problemförnekande med baga-
telliserande hållning till gårdagens självmordsför-
sök och förmiddagens våld. Förnekar suicidtankar 
och suicidal intention. Vill inte delta i planering 
för säkerhet och vård.

c) Ger en varierande kontakt under samtalet. Stäm-
ningsläget är neutralt till lätt sänkt. Stämningsläget 
lättar vid prat om suicidtankar och vissa fram-
tidsplaner. Anger flera självmordsförsök men kan 
inte beskriva dem med någon detalj eller svara på 
klargörande frågor. Blir upprörd vid säkerhetspla-
nering som rör gränssättning och utetider. Ingen 
ångest, uppger rösthallucinos men ter sig inte 
röstpåverkad i rummet och har intakt verklighets-
uppfattning utan vanföreställningar.

d) Ger en varierad och bra kontakt. Neutralt stäm-
ningsläge. Anger tankar på döden men vid nog-
grannare penetration rör det sig om rädsla för 
döden och att tappa förståndet. Ångestdriven. 
Beskriver overkliga skuggor vid uppvaknandet och 
i mörkret.

Översikt

Att observera hur ungdomen ter sig, hur den svarar på 
frågor och hur den samspelar med sina föräldrar ger 
viktig information i din riskbedömning.

Bristande kontakt
En förtroendefull relation är grunden för att få adekvat 
information och delta aktivt i säkerhetsplaneringen. 
Bristande kontakt kan bero på misstro och kan yttra sig 
på olika sätt. Patienten kan vara sluten och svara undvi-
kande eller utmanande, exempelvis på frågor om suicidal 
avsikt. Information behöver då vägas mot omständig-
heter kring suicidförsöket respektive balanseras mot in-
formation från viktiga vuxna. Ungdomar med bristande 
kontakt kan vara från motinställda till att vara aggressiva 
och hotfulla i kontakten. 

Sinnesstämning 
Ett kraftigt sänkt stämningsläge med tecken på uttalad 
anhedoni ger en ökad risk liksom en uttalad impulsiv 
irritabilitet. Ungdomen ter sig dämpad och dyster och är 
oavledbar. Håll utkik efter ett svängande stämningsläge 
som vid blandad episod av bipolär sjukdom, där den 
unga växlar mellan att vara upprymd och full med energi 
och dyster och energifattig. Det svängande stämnings-
läget kan också utgöras av växlingar mellan dysterhet 
och irritabilitet. 

Agitation
Även agitation är ett extremt plågsamt tillstånd med 
överdriven motorisk oro, rastlöshet och svårigheter att 
vara stilla. Agitation är nära förknippat med ångest och 
sömnsvårigheter. Detta är ett farligt tillstånd som kan 
driva personen att utföra en suicidal handling.

Uttalad hopplöshet och desperation
Att vara väldigt nedstämd kan vara oerhört smärtsamt 
och att inte ha hopp om bättring kan leda ungdomen 
att i ren desperation ta sitt liv. Särskilt allvarligt är detta 
tillstånd hos ungdomar med begränsad förmåga att 
tåla smärta eller att reglera känslor och kan då indikera 
en överhängande risk. Hopplöshet är ju egentligen en 
anamnestisk uppgift men skrivs av hävd i status. Bedöm 
om tankeinnehållet är uttalat negativt eller hopplöst. 
Beskriv suicidstegen genom att ange uppnådd nivå och 
förneka högre. 

Självmordsavsikt 
Kvarstående suicidal intention efter ett försök alternativt 
självmordstankar/planer med hög intensitet och frekvens 
och med suicidal avsikt ökar risken för fullbordat suicid. 
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Förnekande av suicidal intention kan dock inte tas som 
att det inte finns en ökad suicidrisk.

Bristande medverkan i säkerhetsplanering
Bristande eller skiftande medverkan i rimlig säker-
hetsplanering handlar om inställningen till erbjuden 
vård vad gäller skydd och säkerhet. Oförmåga att delta  
i säkerhetsplanering indikerar behov av högre vårdnivå 
såsom dagvård eller heldygnsvård. Beskriv därför förmå-
gan att samarbeta i säkerhetsplaneringen.
 
Statusfynd för bedömning av akut risk för våld 
Förutom bristande kontakt, irritabelt stämningsläge 
och agitation enligt ovan bör du kolla efter förvirring, 
våldsavsikt och våldsuttryck såsom högljuddhet, verbal 
aggressivitet och hot, fysik hotfullhet i kroppsspråk och 
hotfullt beteende mot sak eller person.

Teknik

Steg 1 l Observera patienten i väntrum  
och på väg till samtalsrummet
1. Vilket är ditt första intryck?

Steg 2 l Bedöm kontakt och samarbete  
under hela samtalet
1. Hur medverkar ungdomen i samtalet?
2. Hur är det känslomässiga samspelet?
3. Hur medverkar patienten i säkerhetsplanering etc?

Steg 3 l Bedöm stämningsläge och affekter
1. Grundstämning inklusive förtvivlan och desperation
2. Känslouttryck och evenutella svängningar
3. Eventuell impulsiv aggressivitet
4. Hur utvecklas det under samtalet beroende på 

samtalsämne, till exempel frågor om framtiden eller 
självmordsförsök?

Steg 4 l Bedöm motorik och beteende
1. Motorik och gester
2. Kan ungdomen sitta stilla?
3. Rör patienten sig ideligen och på ett plågat och icke 

målmedvetet sätt (agitation)?
Steg 5 l Bedöm koncentration och tal  
till form och innehåll 
1. Håller ungdomen koncentrationen?
2. Hur flyter talet?
3. Vad pratar ungdomen om?

4. Är det adekvat jämfört med ålder och utvecklings-
nivå?

Steg 6 l Beskriv kvarstående intention  
alternativt suicidstege och våldsstege
1. Fråga igenom suicidstegen, bejaka nivå och negera 

högre. Alternativt fråga detaljerat kring ett eventuellt 
självordsförsök vad gäller planering, tillvägagångsätt, 
eventuell ambivalens, hur man sökt hjälp. Värdera 
intention och kvarstående suicidal önskan.

2. Beskriv eventuell suicidal kommunikation under 
samtalet.

3. Observera hur ungdomen ter sig när ni pratar om 
dessa saker.

4. Gör på samma sätt med våld om det inte finns tydliga 
tecken på våld i rummet, anteckna i så fall dem.

Steg 7 l Observera tecken på psykos och ångest 
1. Hur påverkad verkar patienten vara av hallucination?
2. Beskriver hen imperativa röster med uppmaning om 

våld eller suicid?
3. Hur fasta är de i sina vanföreställningar?
4. Tecken på ångest och oro i blick, rörelser och tal.

Steg 8 l Bedöm insikt, inställning till vård  
och deltagande i säkerhetsplanering
1. Medvetenhet om det farliga i situationen om själv-

mordsförsök, våld eller annat riskbeteende
2. Hur går resonemanget kring de stressorer som utlöste 

krisen?
3. Finns det motivation och beredskap för behandling 

och säkerhetsplanering?
4. Är patienten ambivalent till delar av behandlingen?
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Demonstration

Status som indikerar låg risk
Patient 1
Lite spänd och orolig i kontakten, besvärad och lite 
dyster. Uppmärksamheten växlar. Ältande av orostankar 
och kroppsliga symptom. Inget psykotiskt. Oro vid prat 
om att man behöver utmana rädslan för att få den att 
sjunka. Rädsla för döden. Tar avstånd från våld. Oro och 
hyperventilation. God sjukdomsinsikt. Hjälpsökande och 
positiv till vård men inte till exponeringar.

Patient 2
God formell och emotionell kontakt genom hela samta-
let. Neutralt – lätt sänkt stämningsläge, ler när samtalet 
kommer in på ...... men blir ledsen när det kommer på tal 
om hur hon mår. Inget negativt tankeinnehåll. Hopplös-
het men inga dödstankar. God sjukdomsinsikt. Hjälp-
sökande.

Patient 3
Något avvisande i kontakten, men samarbetar bättre 
efter hand. Stämningsläge måttligt sänkt med inslag av 
irritabilitet. Rör sig fritt utan hämning eller svarslatens. 
Svårt med uppmärksamhet och tappar koncentrationen 
mot slutet. Pessimistiskt tankeinnehåll och självkritisk. 
Ångestfylld men ter sig inte psykotisk. Avledbar. Suicid-
tankar men inga planer. God sjukdomsinsikt, positiv 
till vård och samarbetar kring vårdplanen och plan för 
rimlig säkerhet.

Status som indikerar medelhög risk
Patient 4: Långsiktig risk, framför allt för fullbordat suicid
Formell, korrekt men lite stel och kantig. Stämningsläget 
svårbedömt, visar inte mycket känslor. Nedsatt mimik 
och sparsam med gester. Uppehåller sig vid kränkningar 
och har svårt att resonera och se saken från andra håll. 
Meningslöshetstankar men inga dödstankar. Bristande 
sjukdomsinsikt, förnekar de symptom och den funk-
tionsnivå som föräldrarna beskriver. Negativ till vård. 

Patient 5: Medelhög risk, framför allt  
för impulsivt självmordsförsök
Kontakten varierar under samtalet från inställsam över 
normal till fientlig och avvisande. Växlande stämnings-
läge med intensiva affekter av såväl irritabilitet, glädje 
ibland kopplat till samtalsämne. Växlar från passiv till 
intensiv men är inte agiterad. Ältar missnöje eller fel som 
andra gjort. Villkorad suicidal kommunikation, utan så 
mycket nyans. Pyrande aggressiv och vid några tillfällen 
verbalt men ej fysiskt hotfull. Växlande sjukdomsinsikt 

liksom inställning till säkerhetsplan, från önskemål om 
inläggning till helt avfärdande kring restriktioner för 
utetider, umgänge etc. Samlar till slut ihop sig och sam-
verkar väl kring säkerhetsplanen.

Status som indikerar medelhög – hög risk
Såväl den formella som den emotionella kontakten bris-
ter, tittar inte upp när du kommer in i väntrummet och 
tittar ner under stora delar av samtalet. Den emotionella 
kontakten är tunn och stämningsläget ihållande sänkt. 
Reagerar långsamt, går med hopsjunken hållning, har 
långsamma rörelser och svarslatens. Koncentrationen är 
kraftigt påverkad, pratar sakta och orkar inte följa med  
i samtalet. Trögt tal med visst tunnelseende och återkom-
mer till skuld och hopplöshet, av och till suicidtankar 
och planer. Stämningskongruenta vanföreställningar om 
skuld, världens undergång, sjukdomsinsikten halvbra 
med växlande inställning till vård, där det finns tankar 
om att det ändå inte är någon idé men samarbetar kring 
säkerhetsplanen och behandling med intensiv hemma-
baserad intervention.

Status som indikerar hög risk
Patient 6: Hög risk
Misstänksam och stel i kontakt. Nedsatt minspel och 
gester. Förhöjd ångestnivå. Hoppar mellan samtalsäm-
nen och det är svårt att hänga med. Fast i idén att vara 
övervakad av landstingstvätten. Plockig och har svårt att 
sitta still. Bejakar självmordstankar och förnekar planer. 
Kan förmås att se det orimliga i tanken men faller snabbt 
tillbaka i sin vanföreställning. Tveksam till medicinering 
och upplever sig plågad men förstår inte riktigt orimlig-
heten i sin vanföreställning. Är problemförnekande och 
vill inte delta i säkerhetsplaneringen.

Patient 7: Hög överhängande risk
Uttalat trotsig i kontakten med dominant beteende. 
Snabbt svängande affekter men ingen tydlig stämnings-
lägesförskjutning. Pratar ordrikt och är upptagen kring 
relationen med flickvännen. Hårda ordalag om föräld-
rar och myndigheter, och tappar tråden ibland. Svara 
väl på frågor men med tendens att avbryta. Förnekar 
självmordstankar och planer utan nyanser. Bagatel-
liserar gårdagens självmordsförsök och är kategorisk 
problemförnekande kring stressorer och symptom. 
Kommer med orealistiska planer för boende, arbete. 
Bejakar våldstankar som är villkorade. Starkt bristande 
sjukdomsinsikt. Vill inte delta i någon som helst säker-
hetsplanering.
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Patient 8: Hög överhängande risk
Inkommer med två poliser, är uppgiven och påtagligt 
nedstämd. Beskriver trovärdigt sin desperation och de 
utlösande händelser som lett till att han gav sig av mitt  
i natten. Beskriver så gott som kontinuerliga självmords-
tankar och upptagenhet kring planering men där tankar 
på familjen hållit emot. Mycket plågad och dessutom mo-
toriskt orolig. Visste att han skulle dö av skott med slakt-
pistol och är väl förtrogen med metoden. Ambivalent till 
att ha överlevt. Går med på att stanna till i morgon.

Svårigheter

1. Det kan vara svårt att sätta ord på kunskap som 
egentligen är mer erfarenhetsbaserad och intuitiv och 
på många sätt icke-verbal.

Möjlig lösning
Ta alltid för vana att formulera ett noggrant och om-
sorgsfullt psykiskt status varje gång du träffar din patient 
för att öva upp din struktur.

2. Det kan vara svårt att observera patienten samtidigt 
som man tar upp en viktig anamnes i ett känsligt läge.

Möjlig lösning
Försök att öva dig på att växla mellan att huvudsakligen 
registrera vad du ser i rummet och hur ungdomen och 
föräldern svarar på frågorna. Anteckna gärna några 
stickord under pågående samtal precis som du antecknar 
viktig information som du vill ha med i din dokumenta-
tion. Börja öva på enklare patienter eller patienter som 
du känner väl och försök att formulera ett bra psykiskt 
status. Be gärna om feedback från kollega.

3. Ungdomens kontakt och stämningsläge växlar under 
samtalet och det är svårt att veta vad man ska skriva.

Möjlig lösning
Att kontakten och stämningsläget växlar är viktig infor-
mation. Försök att notera vad som hände omedelbart 
före växlingen. Skriv gärna det i ditt status.

4. Din beskrivning i status blir schablonmässig med psy-
kiatrisk jargong eller med negativt värdeladdade ord.

Möjlig lösning
Ett sätt kan vara att fråga sig själv vad det egentligen är 
man ser och att försöka lägga tid på att hitta alternativa 
ord. Ett bra sätt kan vara att diskutera det med andra 
behandlare.

Eftertest 

Du är kallad till barnkliniken för att göra en akut suicid-
riskbedömning av en 17-årig flicka. Vilken hjälp har du 
av dina observationer under samtalet när det gäller att 
bedöma hög risk?

a) Psykiskt status är subjektivt och ger bara en ögon-
blicksbild.

b) Hur ungdomen ter sig i rummet ger värdefull in-
formation om det psykiatriska tillståndet och den 
akuta risken för en erfaren behandlare.

c) Det ungdom och familj berättar är viktigare än det 
du ser.

d) Det du ser är viktigare än det familjen berättar.

När du kommer dit är flickan trött och tagen efter en 
lång natt och av de tabletter som hon tagit. Föräldrarna 
är inte där. Hur kan du lösa situationen?

a) Komma tillbaka när flickan piggnat till och föräld-
rarna är på plats.

b) Börja med att prata med flickan enskilt och ta 
föräldrasamtalet sedan.

c) Ringa föräldrarna efter att du pratat med flickan 
ensam. Om allt är under kontroll kan öppenvården 
följa upp.

d) Anmäla till socialtjänsten. Föräldrarna borde ha 
varit där och detta är ett solklart tecken på om-
sorgssvikt.

När du träffar dem tillsammans är situationen väldigt 
ansträngd. Iskall tystnad varvas med hätska utfall. Hur 
kan du få till en bra bedömning av psykiskt status?

a) Fortsätta samtalet med ditt lugna trygga sätt och 
markera att detta måste lösas annars är du tvingad 
att göra en orosanmälan.

b) Det går inte. Be att flickan får vara kvar på barn-
kliniken ytterligare en natt tills allt har lugnat sig.

c) Detta är viktig information och ingår i psykiskt 
status. Det indikerar hög risk och är skäl för in-
läggning.

d) Prova att dela upp samtalen och prata med respek-
tive ungdom och föräldrar enskilt. Det borde lugna 
situationen. Detta kan leda till samtalsklimatet är 
lugnt vid det avslutande gemensamma samtalet 
och att det går att göra en säkerhetsplanering.

Anhedoni är en viktig riskfaktor för bedömning av själv-
mordstankar och självmordshandlingar. Vad stämmer 
om anhedoni?

a) Anhedoni är den viktigaste riskfaktor för att  
bedöma akut suicidrisk.

b) Det går att utesluta anhedoni om ungdomen  
kan skratta och svara på dina skämt. 
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c) Anhedoni indikerar risk för fortsatt depression  
och självmordstankar men säger egentligen ingen-
ting om att risken är överhängande.

d) Anhedoni och nedstämdhet är så intimt förknip-
pade så det räcker med att observera ett eventuellt 
sänkt stämningsläge.

Vad i psykiskt status indikerar en särskilt hög risk för 
fullbordat självmord där du behöver vara extra vaksam?

a) Negativa tankar.
b) Villkorad suicidal kommunikation.
c) Impulsiv aggressivitet.
d) Perfektionism.

Agitation är en mycket stark riskfaktor för suicid och 
du behöver leta efter det i psykiskt status. Vad innebär 
agitation?

a) Inre spänning som ger överdriven motorisk  
aktivitet utan mål och mening.

b) Omkastningar i känslor och känsloutlevande.
c) Ångest och desperation.
d) Overklighetskänslor och tomhet.

Vad i status gör att du särskilt bör överväga heldygns-
vård?

a) Sänkning av stämningsläget.
b) Negativa tankar.
c) Problemförnekande och vill inte delta i säkerhets-

planering.
d) Inga skäl för att leva.

Det kan vara vanskligt att bedöma risk. Vilket av dessa 
tillstånd ger högst risk?

a) Kontakt som förbättras under samtalet. Måttligt 
sänkt stämningsläge, suicidtankar och vissa planer. 
Ingen ångest. Inget psykotiskt. Deltar i en plan för 
rimlig säkerhet.

b) Klart motinställd och svag emotionell kontakt. 
Neutralt stämningsläge men med underliggande 
aggressiv ton. Helt problemförnekande med ba-
gatelliserande hållning till gårdagens suicidförsök 
och förmiddagens våld. Förnekar suicidtankar och 
suicidal intention. Vill inte delta i planering för 
säkerhet och vård.

c) Ger en varierande kontakt under samtalet. Stäm-
ningsläget är neutralt till lätt sänkt. Stämnings-
läget lättar vid prat om suicidtankar och vissa 
framtidsplaner. Anger flera suicidförsök men kan 
inte beskriva dem med någon detalj eller svara på 
klargörande frågor. Blir upprörd vid säkerhets-
planering som rör gränssättning och utetider. 
Ingen ångest, uppger rösthallucinos men ter sig 

inte röstpåverkad i rummet och har intakt verklig-
hetsuppfattning utan vanföreställningar.

d) Ger en varierad och bra kontakt. Neutralt stäm-
ningsläge. Anger tankar på döden men vid nog-
grannare penetration rör det sig om rädsla för 
döden och att tappa förståndet. Ångestdriven. 
Beskriver overkliga skuggor vid uppvaknandet och 
i mörkret.

Sammanfattning

En strukturerad observation ger värdefull information 
om patientens aktuella mentala status och är en viktig 
faktor att väga in i den sammanfattande bedömningen 
avseende omedelbar självmordsrisk.
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Inledning

Med en strukturerad självmordsriskbedömning menas 
en sammanfattande bedömning av den information 
som du inhämtat och de observationer som du gjort. 
Bedömningen följer en viss struktur och innebär en 
riskvärdering. Suicidriskbedömningen ligger till grund 
för den säkerhetsplan och behandlingsplanering som du 
gör tillsammans med ungdom och förälder. Suicidrisken 
kan ändras snabbt. Suicidriskbedömningen måste därför 
upprepas och säkerhetsplaneringen revideras tills den 
akuta krisen är under kontroll.

Samla information + observera ungdomen g Gör en 
riskbedömning g Gör upp en säkerhetsplanering

I denna sektion lär du dig att
•	 sammanfatta det viktigaste i din anamnes och status
•	 värdera de viktigaste närliggande och långsiktiga 

riskfaktorer

För att möjliggöra 
•	 en strukturerad självmordsriskbedömning
•	 säkerhetsplanering

Förtest

Med en strukturerad självmordriskbedömning menas...
a) en inventering av väsentliga riskfaktorer
b) en sammanfattande bedömning och värdering  

av risk enligt en särskild struktur
c) suicidstegen
d) en säkerhetsplanering

Vad är sant om riskvärdering?
a) Vid riskvärderingen tar du ställning till suicid-

risken efter dina säkerhetsåtgärder.
b) Riskvärdering innebär en lista på riskfaktorer.
c) Riskvärdering innebär värdering av påverkans-

faktorer och risken på kort och lång sikt.
d) Bör alltid göras av läkare.

Vilka viktiga faktorer brukar saknas i psykiatriska jour-
naler trots att de indikerar hög risk?

a) Riskbruk, psykiatrisk störning och tidigare suicid-
försök. 

b) Utlösande händelser.
c) Personlighetsdrag.
d) Vem behandlaren rådgjort med.

När måste du konsultera specialistläkare för övervägan-
den kring vårdnivå?

a) Alla inläggningsfall.
b) Hög eller svårbedömd risk.
c) Alla ärenden där det framkommer suicidtankar.
d) En gång om året när ungdomen går i långvarig 

behandling.

Vad stämmer av nedanstående?
a) Förmågan att delta i säkerhetsplanen utgör basen 

för din självmordsriskbedömning.
b) Oförmåga att delta i rimlig säkerhetsplanering bör 

leda till konsultation av specialistläkare.
c) Om ungdomen nekar till suicidal intention inne-

bär det att det inte är någon hög risk för själv-
mordshandling.

d) Plats i självmordsstegen är avgörande för din risk-
bedömning.

Översikt

Det kan vara mycket svårt att bedöma suicidrisk hos en 
patient. Riskfaktorer kan bara ge vägledning i suicidrisk-
bedömningen och bör viktas och vägas samman med 
annan information. Att bara räkna upp ett antal riskfak-
torer räcker inte, utan bedömningen ska mynna ut i en 
riskvärdering.

Information och observation
Den kliniska intervjun som ligger till grund för suicid-
riskbedömningen ska alltid innefatta följande:
•	 psykisk sjukdom inklusive riskbruk och sömn-

störning
•	 tidigare självmordsförsök
•	 självmordsavsikt
•	 självskadebeteende
•	 instabilitet
•	 utlösande händelse för den aktuella krisen
•	 risk- och skyddsfaktorer hos ungdom, familj, skola 

och kamrater

n Strukturerad självmordsriskbedömning
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•	 tillgängliga självmordsmetoder
•	 aktuellt psykisk status
•	 förmåga att medverka i säkerhetsplanering och  

förälders omsorgsförmåga

Psykisk sjukdom 
Depression inklusive eventuell samsjuklighet och alter-
nativa diagnoser. Tänk särskilt på missbruk, personlig-
hetsdrag med impulsiv aggressivitet och sömnstörning. 
Beskriv aktuell behandling, följsamhet och hur det går.

Självmordsförsök och aktuella suicidtankar 
Aktuell plats i självmordstegen och intensitet och frek-
vens av suicidtankar/planer. Tidigare självmordsförsök, 
tidpunkt och allvarsgrad samt eventuell kvarstående 
suicidal intention.

Självskadebeteende
Självskadebeteende bör anges eftersom det indikerar 
starka känslor och bristande coping.

Utlösande händelser, riskfaktorer och skyddsfaktorer
Riskfaktorer hos ungdom, familj, skola och kamrater och 
om de påverkar risken för självmordshandling akut eller 
långsiktigt.

Tillgängliga metoder 
Tänk särskilt på potentiellt dödliga metoder och bris-
tande medvetenhet eller nedsatt förmåga till skydd hos 
familj.

Psykisk status
Tänk särskilt på kontakt, instabilitet, aggressivitet, despe-
ration och agitation.

Säkerhetsplan och omsorgsförmåga
Förmåga att göra upp en rimlig säkerhetsplan för öppen-
vård där familjen kan stå för rimligt skydd.

Värdering av självmordsrisk
Utifrån dessa faktorer värderas om den akuta suicidris-
ken är låg, medelhög, hög eller svårbedömd, eventuellt 
med mellanliggande steg (exempelvis låg – medelhög). 
Ta dig tid att reflektera och låt saker landa inom dig själv. 
Kan du lita på den information du fått?

En del unga har många långsiktiga riskfaktorer men 
där det är relativt stabilt och utan, eller bara några få, aku-
ta riskfaktorer. Det är då bra att tänka i banorna akut och 
långsiktig risk och att redogöra för sina över väganden.

 Suicidriskbedömningen ligger till grund för den 
säkerhetsplan och behandlingsplanering som behandla-
ren gör upp tillsammans med ungdom och förälder. Hög 
eller svårbedömd risk inklusive oförmåga att delta i en 
rimlig säkerhetsplanering bör alltid föranleda kontakt 
med specialistläkare för helhetsbedömning och över-
väganden när det gäller vårdnivå. Det gäller också när 
du känner osäkerhet kring din bedömning eller har en 
diffus obehagskänsla. Lyssna på din magkänsla.

Överväganden om vårdnivå
Utifrån din sammanfattande riskbedömning för själv-
mordshandling eller våld gör du överväganden angående 
val av vårdnivå och behandlingens intensitet. Tänk på 
att såväl för låg som för hög säkerhetsnivå kan utgöra 
en risk. Ta för vana att redogöra för dina överväganden. 
Val av vårdnivå ska alltid förankras och i möjligaste mån 
beslutas tillsammans med familjen efter att du gett indi-
viduellt anpassad information om dina överväganden. 

Dokumentation i journal
Erfarenhetsmässigt saknas många riskfaktorer i barn-
psykiatriska journaler, såsom uppgifter om riskbruk, 
tidigare självmordsförsök och psykisk störning, trots att 
dessa faktorer är de viktigaste för att bedöma självmords-
risk. Inventeringen av riskfaktorer brukar heller inte 
alltid utmynna i en sammanvägd riskbedömning och 
säkerhetsplan med åtgärder kopplade till riskfaktorerna. 
Dokumentation i journalen bör innefatta psykiatrisk  
diagnos och aktuell behandling, eventuellt tidigare 
suicidförsök med allvarlighetsgrad, eventuell förekomst 
av aktuella stressande händelser och andra riskfaktorer 
av vikt. Dessa ska vägas mot skyddsfaktorer, tillgång till 
dödlig metod och förälders omsorgsförmåga.

 Dina observationer inklusive suicidstege och inten-
sitet och frekvens av självmordstankar/planer och vad 
dessa består av dokumenteras under psykiskt status. 

 Den sammanfattande riskbedömningen dokumen-
teras under rubriken Bedömning och graderas i låg, 
medelhög, hög eller svårbedömd risk och eventuellt 
med mellanliggande steg. De risk- och skyddsfaktorer 
som riskbedömningen grundar sig på anges kort men 
behöver inte beskrivas i detalj eftersom du dokumenterat 
det under anamnesen. Överväganden angående säker-
hetsplan och vårdnivå ska alltid dokumenteras under 
rubriken Bedömning liksom den information som getts 
familjen. 

Säkerhetsplanen dokumenteras under rubriken Åt
gärd.
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Eftertest

Med en strukturerad självmordriskbedömning menas...
a) en inventering av väsentliga riskfaktorer
b) en sammanfattande bedömning och värdering  

av risk enligt en särskild struktur
c) suicidstegen
d) en säkerhetsplanering

Vad är sant om riskvärdering?
a) Vid riskvärderingen tar du ställning till suicid-

risken efter dina säkerhetsåtgärder.
b) Riskvärdering innebär en lista på riskfaktorer.
c) Riskvärdering innebär värdering av påverkans-

faktorer och risken på kort och lång sikt.
d) Bör alltid göras av läkare.

Vilka viktiga faktorer brukar saknas i psykiatriska jour-
naler trots att de indikerar hög risk?

a) Riskbruk, psykiatrisk störning och tidigare suicid-
försök.

b) Utlösande händelser.
c) Personlighetsdrag.
d) Vem behandlaren rådgjort med.

När måste du konsultera specialistläkare för övervägan-
den kring vårdnivå?

a) Alla inläggningsfall.
b) Hög eller svårbedömd risk.
c) Alla ärenden där det framkommer suicidtankar.
d) En gång om året när ungdomen går i långvarig 

behandling.

Vad stämmer av nedanstående?
a) Förmågan att delta i säkerhetsplanen utgör basen 

för din självmordsriskbedömning.
b) Oförmåga att delta i rimlig säkerhetsplanering bör 

leda till konsultation av specialistläkare.
c) Om ungdomen nekar till suicidal intention inne-

bär det att det inte är någon hög risk för själv-
mordshandling.

d) Plats i självmordsstegen är avgörande för din risk-
bedömning.

 Sammanfattning

Självmordriskbedömningar är vanskliga men underlättas 
av att den kliniska intervjun följer en viss struktur och 
du har tillräckligt med tid avsatt och klinisk erfarenhet. 
Vid självmordsriskbedömningar är det särskilt viktigt att 
stanna upp och lyssna på sin magkänsla. 

Förekomst av risk och skyddsfaktorer tillsammans 
med observation av ungdomen i samtal och säkerhets-
planering ska du väga samman till en sammanfattande 
självmordsriskbedömning.  

 Risken bör graderas i låg, medelhög, hög eller svår-
bedömd och åtgärder kopplas till riskbedömningen. 
Detta bör dokumenteras i patientens journal. 

Suicidrisken kan ändras snabbt. Suicidriskbedömning-
arna måste därför upprepas och säkerhetsplaneringen 
revideras tills den akuta krisen är under kontroll. Vid 
svårbedömd eller hög risk, eller om du känner dig osäker 
bör du konsultera specialistläkare.
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Inledning

Alla självmordsriskbedömningar med medelhög till 
hög risk bör följas av en plan för att hantera risken, en 
säkerhetsplan. En säkerhetsplan förhandlas fram tillsam-
mans med ungdom och familj och inriktar sig på att 
minska sårbarhet, hantera utlösare och olika strategier 
att hantera självmordstankar och impulser. Hur ungdo-
men deltar i säkerhetsplaneringen ger viktig information 
om risken.

Samla information + observera ungdomen g Gör 
riskbedömning g Gör upp en säkerhetsplanering

I denna sektion lär du dig att tillsammans med familjen
•	 känna igen varningstecken
•	 minska sårbarhet
•	 identifiera och lära ut några enkla copingstrategier
•	 söka socialt stöd
•	 förstå vad föräldrarna kan göra
•	 göra viktig risksanering
•	 hitta kontaktvägar med vården

För att kunna 
•	 göra upp en skräddarsydd säkerhetsplan
•	 hantera uppseglande kriser

Förtest 

Du har gjort en självmordsriskbedömning och tänker 
göra en plan för rimlig säkerhet. Hur går du bäst tillväga?

a) Be patienten lova att inte skada sig till nästa gång 
ni ses.

b) Gör upp ett strikt schema för övervakning med 
föräldrarna.

c) Gör tillsammans upp en skriftlig säkerhetsplan 
som motsvarar den riskbedömning du gjort.

d) Gå muntligt igenom några strategier och saker 
som är värt att tänka på.

Vad har säkerhetsplanen för mål?
a) Att användas i en suicidal krissituation.
b) Ge en ram och skapa följsamhet.
c) Ge tips på olika steg för att hantera jobbiga känslor 

och tankar.
d) Alla ovanstående.

Er säkerhetsplan bör alltid innefatta...
a) psykoedukation, varningstecken, övervaknings-

nivå
b) varningstecken, utlösande faktorer, strategier, 

risksanering
c) vad ungdomen inte bör göra, nummer till akut-

mottagningen, dagliga avstämningssamtal
d) uppmuntra självskadebeteende eftersom det är en 

viktig strategi som minskar risken för självmord

När bör du göra din säkerhetsplan?
a) När som helst i förloppet när du bedömer att 

risken är hög.
b) Alla deprimerade ska ha en säkerhetsplan.
c) Du gör en säkerhetsplan vid hög risk och fyller på 

med strategier efterhand.
d) b + c.

Översikt 

Självmordsriskbedömningar med medelhög – hög risk 
bör följas av en säkerhetsplan. Säkerhetsplanen ska 
skiljas från ett ”no-harm-kontrakt”, där ungdomen lovar 
att inte skada sig själv, utan tala om vad ungdomen 
kan göra i stället. Det finns risker kopplade till sådana 
kontrakt, exempelvis att ungdomen inte vågar tala om 
för sin behandlare att hen skadat sig och de kan också 
inge en falsk trygghet hos behandlaren. Säkerhetsplaner 
är till för att hjälpa ungdomen att hantera en suicidal kris 
när den uppstår. Behandlaren hjälper ungdomen och 
familjen att förhandla fram en sådan plan, som bör vara 
skriftlig.

En säkerhetsplan är en gemensam lättläst lista med 
ungdomens egna ord på strategier och resurser i priori-
tetsordning. Listan utgår från kartläggning av risk och 
skydd och är kopplat till självmordsriskbedömning. Den 
är tänkt att inge en känsla av kontroll/ram och att skapa 
följsamhet till behandlingen. Säkerhetsplaneringen kan 
göras när som helst i behandlingsförloppet. Förmågan att 
delta i säkerhetsplaneringen är avgörande för val av vård-
nivå och ger dig också vägledning i din riskbedömning.

n Säkerhetsplanering
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Psykoedukation
Säkerhetsplaneringen börjar med din återgivning av din 
bedömning och följs av en kort psykoedukation om vad 
en säkerhetsplan är och varför den är så viktig. 

Ni bör gå igenom att ökad sårbarhet kan leda till 
känslostyrt beteende och minskad problemlösnings-
förmåga. De första och kanske viktigaste stegen är att 
minska sin sårbarhet och att ta bort farliga saker. De 
andra stegen handlar om att känna igen varningstecken 
och gå igenom olika hanteringsstrategier som man vet är 
hjälpsamma, som att avleda sig, ta kontakt med andra. 
Säkerhetsplanen tar också upp vad föräldrarna kan göra 
för att minska sårbarhet, förbättra relationerna, minska 
upptrappning i en uppseglande kris och också hur ung-
domen vill bli bemött när hen ber om hjälp.

Känna igen varningstecken
Säkerhetsplanen är bara användbar om ungdomen kan 
känna igen sina egna tidiga varningstecken. Behandlaren 
och ungdomen bör igen gå igenom händelseutveckling-
en, vad som hände före, under och efter den senaste kri-
sen och på så sätt identifiera tidiga varningstecken som 
kan utgöras av tankar, känslor, bilder eller beteenden. Till 
exempel tankar om värdelöshet, intensiv ilska, bilder om 
hur framtiden kommer att te sig eller om man ältar, tjatar 
om eller gör saker för att öka en konflikt.

Gå på motsvarande sätt igenom tidigare självmords-
handlingar och strategier som ungdomen tidigare använt 
sig av för att stoppa en uppseglande kris.

Minska sårbarhet
Sårbarheten ökar vid störd sömn, oregelbundet matintag, 
passivitet och bruk av alkohol och droger, faktorer som 
alla är viktiga för känslomässig reglering och även möj-
ligheten till problemlösning. Balans mellan aktivitet och 
vila med en lagom struktur på vardag och gemensamma 
vardagsaktiviteter som måltider och helg minskar risken, 
ensamhetskänslor, grubblande och hopplöshet. Alltför 
hög aktivitet kan ge symptom på stress och ångest. Vissa 
sociala sammanhang, som kompisgäng, eller händelser 
kan också leda till en ökad sårbarhet och behandlaren 
bör förhandla med ungdomen om att begränsa eller 
undvika sådana situationer. Här har föräldrarna en viktig 
uppgift genom att stå för positiv monitorering, alltså att 
hjälpa till att hålla utetider, vem ungdomen får umgås 
med i ett insabilt läge, begränsa möjligheterna att utsätta 
sig för risksituationer och så vidare. Konkreta beslut om 
vem, vad och vilka tider som gäller antecknas.

Utlösande händelser
Rekapitulera tidigare utlösande händelser. Att förlora en 
relation, position, hälsa eller funktion är viktiga hän-
delser som akut kan utlösa en suicidal kris. Bråk med för-
älder är en särskilt vanlig utlösande faktor hos en sårbar 
yngre tonåring. Kompisbråk eller akuta kärleksproblem 
är särskilt vanligt hos äldre ungdomar. Utlösande hän-
delser är viktiga att ta reda på eftersom problemlösning 
kring dessa kan minska krisen avsevärt.

Genom en rad åtgärder kan du inge hopp och ge ett 
konkret verktyg för hur man kan gå tillväga. 
•	 Hjälp patienten att identifiera problemet.
•	 Formulera olika möjliga lösningar.
•	 Hjälp till att välja en lösning genom att värdera  

för- och nackdelar med de olika alternativen.
•	 Gå igenom olika steg på vad som behöver göras  

för att nå lösningen – och se eventuella hinder.
•	 Bestäm hur lösningen ska kunna utvärderas. 

Strategier att använda på egen hand 
Lista copingstrategier som ungdomen kan använda för 
att hantera situationen på egen hand. Det handlar om 
olika avledande respektive meningsskapande coping-
strategier som ungdomen kan använda sig av för att sluta 
tänka på sina problem och bryta en suicidal spiral. Det 
kan röra sig om att lyssna på musik, skriva, ta en prome-
nad, gå ut med hunden eller ta en joggingtur eller ta en 
varm dusch.

 Det är viktigt att uppmuntra ungdomen att försöka 
hantera sina självmordstankar själv, även om det bara 
är för en kort stund, genom att i tur och ordning prova 
de strategier som är lättast att använda eller har störst 
sannolikhet att lyckas. Gå igenom eventuella hinder och 
hur man kan hantera dem. Säkerhetsplanen kan fyllas på 
med fler copingstrategier efter hand.

Andra att kontakta för stöd och hjälp
Ungdomen, behandlaren och familjen går igenom vilka 
andra personer som går att kontakta för att hjälpa till att 
hantera självmordstankar eller avvärja en emotionellt het 
situation, exempelvis genom att avleda sig med något helt 
annat, prata om vad som helst men inte om hur man mår 
eller självmord. Åtminstone en av föräldrarna bör alltid 
stå med.
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Förälders strategier
Tillsammans med ungdom och förälder går man igenom 
hur föräldern kan hjälpa till att minska sårbarheten eller 
att hantera tidiga varningstecken (innan ungdomen vän-
der sig till dem) på ett sätt så att inte situationen trappas 
upp.

Många föräldrar blir oroliga och söker intensivt kon-
takt eller tjatar mycket när ungdomen drar sig undan. 
Psykoedukation kan hjälpa dem att fungera som ett stöd 
för sitt barn: Hur kan man skilja mellan relativt vanliga 
självmordstankar som ett sätt att hantera negativa käns-
lor, och mer frekventa och intensiva suicidtankar eller 
suicidplaner och olika sätt att hantera dem.

Dagliga avstämningssamtal om mående kan vara ett 
bra sätt att minska oron hos föräldern och upplevelsen 
av tjat hos ungdomen. En avsatt tid för att prata om hur 
man mår kan också minska risken med alltför stort fokus 
på problem och att balansera det med vanligt familjeliv. 
Uppmuntra gärna positiv tid tillsammans eller gemen-
samma måltider där familjen pratar om vanliga saker. 

Det är också bra att gå igenom hur ungdomen tar 
kontakt när hen mår dåligt och hur föräldrarna då bäst 
möter upp ungdomen. Många ungdomar har svårt att på 
ett direkt sätt be om hjälp och det kan vara ett stort hin-
der för att ta kontakt med sina föräldrar. Det kan vara bra 
att problematisera kring detta och undersöka alternativa 
sätt att signalera när man mår dåligt. Det är också bra att 
gå igenom hur föräldern kan fråga om självmordstankar 
och planer.

Risksanering
Detta steg rör både saker som kan minska sårbarheten, 
som att sova väl, äta regelbundet, röra på sig, undvika 
alkohol och droger, och åtgärder för att säkra hemmet 
såsom att ha eventuella vapen inlåsta eller förvarade på 
annan plats. På samma sätt bör mediciner förvaras i lås-
bart skåp med nyckeln under kontroll eller vid hög risk 
förvaras utanför hemmet. Rakhyvlar, saxar och liknande 
bör inte förvaras i badrummet och inte heller kemiska 
medel om ungdomen använt sådan för sitt suicidförsök. 
Genom att noggrant ha gått igenom vilken metod som 
använts för tidigare självmordsförsök och metod som 
ungdomen eventuellt funderat över kan man individuali-
sera risksaneringen.

Professionella att kontakta 
Namn på behandlare och deras telefonnummer listas 
liksom nummer till den akutmottagning som är öppen 
nätter och helger.

Gå igenom den färdiga säkerhetsplanen
Säkerhetsplanen är tänkt som en hjälp för ungdom och 
familj att hantera uppseglande kriser. Därför är det 
viktigt att gå igenom den färdiga säkerhetsplanen och 
kontrollera att ungdomen verkligen kommer att använda 
sig av de strategier som ni listat. Diskutera olika hinder 
och problemlös. Om ungdomen trots det är tveksam bör 
ni ägna tid åt att fundera ut alternativa hanteringssätt.

När du går igenom säkerhetsplanen bör du också 
stämma av med föräldrarna att de känner sig trygga med 
planeringen. Känn också efter själv hur det landar hos 
dig.
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Håll i samtalet och bygg relation

Validera 
 • Aktivt lyssnande. 
 • Förmedla förståelse av det outsagda. 
 • Normalisera. 
 • Behandla ungdom och förälder som kompetenta. 

Involvera både ungdomen och föräldrarna
 • Vid det gemensamma samtalet bör du prata först med 
ung domen och stämma av med föräldrarna.

 • Inled samtalet gemensamt men växla över till enskilt 
samtal med ungdomen när du frågar om självmords
försöket. 

 • Om ungdomen är undvikande eller fåordig, ge då inte 
upp utan fortsätt visa ditt intresse genom att fråga på 
olika sätt.

 • Vid totalstopp, vänd dig till föräldrarna och låt ung
domen sedan kommentera.

Håll strukturen 
 • Håll ett öga på tiden.
 • Gör klart för dig själv vad du verkligen behöver ta 
reda på och minimera tiden som spills på oväsentlig
heter.

 • Gör sammanfattningar. 
 • För tillbaka samtalet till strukturen vid utsvävningar. 
 • Poängtera att du också behöver gå igenom olika om
råden för att göra en bra bedömning. 

 • Sammanhangsmarkera, sammanfatta och återkom  
till strukturen. 

Var lyhörd
 • Lyssna intensivt på detaljer i berättelsen.
 • Lyssna efter tonläge. 
 • Observera de fina detaljerna i samspelets kvalitet.
 • Observera samarbetet vid säkerhetsplaneringen.
 • Var lyhörd för din magkänsla!

Så disponerar du samtalet
Se till att avsätta tillräckligt med tid och låt det vikti
gaste ta mest tid. Ha aldrig bråttom! Det är ofta bättre 
att fördela tiden för samtalet ungefär som på cirkeln, 
men vid behov lämna vissa detaljer till ett andra sam
tal. Om samtalet varar mer än 75 minuter kan varje del 
göras längre. Om vissa delar görs uppdelat på enskilda 
samtal kan den sammanlagda tiden behöva bli längre.

Samtalsstödet har tre nivåer
GRÖNT _ Fråga aktivt: sådant du ska ta reda på
GRÅTT _ Lyssna in: ”läs mellan raderna” och ta också 
ställning till om du behöver fråga om fler detaljer och 
nyanser för att kunna göra din bedömning
RÖTT _ Undvik de vanligaste fallgroparna som stjäl 
fokus, tid och energi.
SVART _ Sådant du alltid ska ta ställning till eller göra.

Teknik för bedömning av risk och säkerhet

Information om samtalet

Kartläggning
av person 
och livSäkerhets-

planering

Återkoppla
din bedömning    Kartläggning av 

  självmordsförsök, 
 mående och risk-
faktorer − ungdom

Kartläggning 
av självmordsförsök, 
mående och risk-
faktorer − förälder 

15

30
15

4

24
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Information om samtalet
1. Hälsa välkommen och presentera dig och BUP helt 

kort. 
2. Tystnadsplikt och journalföring. 
3. Berätta mycket kort vad du redan vet om 

självmords försöket. 
4. Kontrollera om detta är rätt uppfattat eller om 

man vill lägga till något.
5. Berätta hur länge ni förväntas hålla på och att 

målet är att göra en bedömning och säkerhetspla
nering.

6. Beskriv samtalets olika delar: 
a/ kartläggning av ungdomen som person inklusive 

vardagsliv och funktion 
b/ kartläggning av självmordsförsöket enskilt med 

ung domen 
c/ strukturerade frågor för att identifiera symp

tom  
(kriterier)

d/ återkoppling av din preliminära bedömning
e/ säkerhetsplanering
f/ ge möjlighet för ungdomen att prata enskilt 

om suicid tankar, missbruk och annat särskilt 
känsligt men ta alltid de bärande delarna av 
samtalet tillsammans 

Undvik diskussion i denna del och håll den tydlig men 
kort.

!Säg att du först behöver förstå vem hen är som 
person och därför börjar med att höra om sko
lan, intressen, kompisar och hur familjen ser ut 

före frågor om självmordsförsöket.

Kartläggning av person och liv
Denna del innefattar bara informationsinsamlande om 
vardagsliv och funktion. Ställ inga frågor om symptom 
och undvik också att direkt börja fråga om detaljer  
i självmordsförsöket. Tänk på att du behöver ta ställ
ning till både försämring, belastning och möjlighet till 
stöd och resurser i omgivningen. Kartläggningen bör 
ta högst en femtedel av samtalstiden. 

STEG 1 
Fråga om aktuell och tidigare skolfunktion 

1. Fråga aktivt om närvaro, måluppfyllelse och raster 
nu och innan symptomen började. 

2. Lyssna efter inlärningssvårigheter och  
behov av extra stöd. 

3. Lyssna efter kamratproblem/mobbning. 
4. Lyssna efter följsamhet till regler och relation  

till lärare.
5. Undvik detaljer om konflikter med, eller brister 

hos, skolpersonal.
6. Undvik detaljer om tidigare skolgång. 
7. Värdera om skolfunktionen är nedsatt och om den 

försämrats i samband med symptomen. 

STEG 2 
Fråga om fritidsaktiviteter 

1. Fråga aktivt om vad ungdomen brukar göra efter 
skoltid och fritidsintressen. 

2. Ta särskilt reda på om intressena har påverkats  
av symptom och besvär.

3. Be honom/henne beskriva en vanlig dag om det är 
svårt att vara konkret.

4. Lyssna efter och flika in frågor om tobak, alkohol 

2
minuter 15

minuter
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och droger (riskbruk) och normbrytande bete
enden hos kompisar och ungdomen själv eller ta 
denna kanske känsliga bit om droger efter frågor 
om självmordsförsöket senare i detta samtal.

5. Undvik detaljerade följdfrågor som inte behövs  
för att bedöma funktionen. 

6. Värdera om aktiviteter på fritiden är positiva eller 
fungerar som vidmakthållare (passivitet, undvikande, 
distraktioner). 

STEG 3 
Fråga om kompisar 

1. Fråga aktivt om antalet kompisar, när man sågs 
senast, hur ofta man ses och hur det har sett ut 
över tid. 

2. Lyssna efter kvaliteten i relationerna. 
3. Lyssna efter på vilket sätt man träffas (face to 

face, sociala medier etc) och hur ofta. 
4. Lyssna efter relationssvårigheter. 
5. Undvik detaljerade följdfrågor som inte behövs  

för att bedöma funktionen. 
6. Värdera om kompisarna är positiva eller fungerar 

som vidmakthållare (bråk, ältande av problem eller 
normbrytande).

STEG 4
Fråga om hemsituation och dagliga rutiner

1. Fråga vilka som bor tillsammans, eventuella andra 
belastningar och möjlighet till socialt stöd. 

2. Fråga aktivt om rutiner för mat, sömn, fysisk akti
vitet och positiva aktiviteter tillsammans.

3. Fråga aktivt om samarbete, att följa regler och om 
konfliktsituationer.

4. Lyssna efter ungdomens förmåga att sköta sin hy
gien och vanliga sysslor. 

5. Kartlägg nivå av bråk och syskon/familje konflikter 
och vilka som bråkar mest. 

6. Undvik diskussion och konfliktlösning.
7. Värdera vidmakthållande faktorer (rutiner, passivi

tet, konflikter). 

STEG 5 
Lyssna aktivt in om individuell sårbarhet 

1. Lyssna aktivt in temperament (emotionell stabili
tet, utåt riktning, samarbetsförmåga och samvets
grannhet). 

2. Lyssna aktivt in förmåga till känsloreglering och 
coping. 

STEG 6
Fråga om eventuella tidigare belastningar  
och levnads händelser av vikt

1. Fråga om något särskilt har hänt som  
kan vara bra för dig att känna till. 

2. Fråga om kroppslig sjukdom nu och tidigare. 
3. Fråga om olika vanliga belastningar (flytt, skils

mässa, mobbning, övergrepp eller bekymmer med 
könsidentitet).

4. Undvik detaljer och skuldfrågor. OBS! Här finns det 
risk att gå helt vilse och tappa både tid och styr
ning.

!Berätta kort om hur du uppfattar de viktigaste 
delarna av kartläggningen med fokus på global 

funktion och belastningar.

Kartläggning av  
självmordsförsök _ ungdom
I denna del ska du få klart för dig allvarsgraden  
i självmordsförsöket. Sakliga frågor precis om hur  
försöket planerats och genomförts ger viktiga led
trådar till förståelse för bedömning och insatser. Gör 
färdigt händelseförloppet innan du frågar om orsaker 
och belastningar. Om ungdomen inte genomfört något 
försök men kommer för bedömning av suicidrisk så 
lokalisera tidpunkten för det mest suicidnära läget. 
Ta det mest suicidnära läget som utgångspunkt för 
stegen nedan. 

!Ge alltid ungdomen, och oftast även föräldrarna, 
möjlighet att prata enskilt. 

30
minuter
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Ibland är det mest naturligt att först fråga hur patien
ten mår och det som ledde fram till självmordsför
söket. Den vägen beskrivs nu. Andra gånger kan det 
passa bättre att börja med de faktiska händelserna 
runt själva självmordsförsöket och knyta an till när 
försämringen startat och vad som känts särskilt tungt 
när ni pratat färdigt om det nyss inträffade försöket.

STEG 1
Börja med att ringa in hur patienten mår

Fråga öppet när och hur hen började må dåligt
Lyssna in och ställ några enstaka följdfrågor för att 
ringa in gestalt. 

Fråga efter nedstämdhet 
• Med nedstämdhet menas att känna sig ledsen, 

tom, dyster eller att inte känna något alls. 
• Be ungdomen skatta nuvarande intensitet och 

värsta läge på en tiogradig skala. 

Fråga efter irritabilitet 
• Irritabilitet innebär inre spänning, frustration 

eller ilska som är tydliga för andra, exempelvis 
kort stubin, ilska över småsaker, ihållande ilska 
och arga utbrott. 

• Be ungdomen skatta intensitet. 
• Lägg ihop nedstämdhet och irritabilitet och vär

dera om det rör sig om mer än halva tiden mer än 
fem dagar i veckan.

Fråga efter nedsatt glädje och intresse 
• Tänk på att nedsatt glädje inte innebär total 

förlust av att känna glädje utan att de flesta 
fritidsaktiviteter eller andra aktiviteter som man 
tidigare uppskattat känns mindre kul. 

• Be ungdomen skatta intensitet. 
• Värdera om det rör sig om mer än halva tiden 

mer än fem dagar i veckan. 

Fråga om sömnstörning
• Minskad sömn (insomning 1,5 timme, ligga vaken 

mitt i natten minst 1,5 timme, vaknar 0,5 timme 
tidigare). 

• Ökad sömn (1 timme mer än normalt). 
• Varaktighet, nästan varje natt (5/7). 

Fråga om agitation 
Agitation är kroppslig oro, oförmåga att sitta stilla 
och behov att röra på sig 

Fråga om värdelöshet eller överdrivna skuldkänslor  
Värdelöshet (känner sig misslyckad, värdelös, ser 
inget positivt hos sig själv). 

• Överdrivna skuldkänslor (inte bara för att vara 
sjuk). 

• ...och som försämrats i samband med depres
sion.

Rekapitulera det som kommit fram om hopplöshet 
och aktuella dödstankar 
Värdera om dödstankar är återkommande de flesta 
dagar, det vill säga över tröskel för kriterium. Fråga 
eventuellt vidare om självmordstankar, planer och 
förberedelser.

Fråga om röster eller vanföreställningar 
Psykossymptom är av mycket olika karaktär och 
allvarsgrad. Inte sällan ger depression och instabili
tet hos ungdomar upplevelsen av röster även om det 
finns distans och insikt. Sådana röster kan i stunden 
vara farliga och är en markör för allvar och risk. Fö
rekommer röster utan insikt och i synnerhet vid ökad 
isolering och tydligt sänk funktion, ska man överväga 
vidare diagnos inom psykosområdet och konsultera 
specialistläkare. 

Steg 2 
Gå in på självmordsförsöket 

1. Fråga om den suicidala processen. 
När startade... 

a/ dödstankar?
b/ självmordstankar?
c/ planer?
d/ beslut?

2. Fråga om utlösande händelse(r)
a/ Bråk med förälder
b/ Bråk med kompisar/partner

3. Fråga om dåligt mående i anslutning till suicid
försöket 
Lyssna efter sömnstörning, agitation, ilska, hopp
löshet, ångest

4. Fråga om självmordsförsöket i stor detalj
a/ Var?

• Ensam, ”säkrad” ensamhet?
b/ Hur?

• Antal och vilka tabletter (intox)
• Annan utrustning (annan metod)?

c/ Dödlighet?
d/ Förberedelser?

• Hur och när
e/ Suicidal kommunikation? Brev?
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f/ Efteråt?
• Hur kom hen till vård? 
• Reaktioner?

g/ Inställning till självmordsförsöket
• Nu
• Då

h/ Kvarstående dödsönskan/plan/metod
• Skäl för att leva?

Undvik att gå in i detalj på symptom och orsaker, håll 
dig till de stora dragen.

STEG 3 
Fråga om tidigare självmordsförsök 

1. Fråga om tidigare suicidförsök 
a/ Hur många, när och hur?
b/ Allvarsgrad? 
c/ Intention nu och då?

STEG 4 
Fråga om självskadebeteende och våld

2. Fråga om självskadebeteende (skära, bränna, slå)
a/ Debut, högsta frekvens, aktuell frekvens
b/ Allvarsgrad; behövt/borde söka vård, exempel

vis suturering?
c/ Syfte (dämpa obehag, känna något, få stöd, 

slippa något)?
3. Fråga om tidigare våldshandlingar

a/ Debut, allvarligaste, senaste
b/ Allvarsgrad; har någon behövt/borde söka vård? 
c/ Syfte 

STEG 5 
Sammanfatta med ungdomen om allvarsgrad, livs-
händelser och symptom 

1. Gör en kort sammanfattning med ungdomen om 
vad du har uppfattat

2. Fråga efter korrigeringar
3. Fråga efter om allt kan berättas för föräldrar eller 

annars vad/hur? Tänk på att ”förhandla” så att 
föräldrar får veta sådant de behöver veta för att 
förstå allvarsgrad men gå gärna med på att ute
lämna. 

Undvik att till föräldrar nämna detaljer som leder  
till onödig upprördhet.

Kartläggning  
av självmordsförsök _ föräldrar
Detta steg kan någon gång hoppas över om föräldrar 
är trygga med att kunna prata om sina tankar och 
observationer när ungdomen är med. 

1. Fråga förälder om 
a/ Detaljerna runt självmordsförsöket
b/ Hur föräldern uppfattar allvarsgraden respek

tive önskan att få hjälp
c/ Utlösande händelser, belastningar
d/ Måendet
3/ Impulsivitet, instabilitet och irritabilitet

2. Fråga om ärftlighet för suicid(försök), depression, 
mani, missbruk eller andra psykiska störningar.

Ta med förstagradssläktingar (föräldrar, helsyskon) 
eller andragradssläktingar (mostrar, farföräldrar etc). 
Vid napp kontrollera om besvären krävt sjukskrivning, 
medicinering eller inläggning. 

Undvik information om kusiner och andra tredje
gradssläktingar.

15
minuter
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Återkoppla din bedömning
Steg 1
Värdera suicidrisken 

a) Aktuellt och tidigare självmordsförsök, allvarsgrad
b) Sannolik psykisk störning
c) Akuta tecken på instabilitet och självskadebeteende
d) Samarbete i samtal 

Steg 2
Skapa en berättelse 

• Försök få en sammanhängande berättelse som du 
kan använda när ni upprättar säkerhetsplan

• Sårbarhet och stressorer
• Psykisk störning 
• Utlösande händelse
• Akut instabilitet 
• Försök till coping
• Självmordsförsöket
• Fortsatt hopplöshet och suicidal intention
• Styrkor, resurser och möjligheter

Steg 2
Bedöm lämplig vårdnivå

Om förälder och ungdomen kan samarbeta rimligt väl 
och hemmet vara ett bra skydd mot förnyat själv
mordsförsök så är hemgång med säkerhetsplan och 
bokad uppföljning i normalfallet den bästa lösningen. 
Om en rimligt trygg planering inte kan åstadkommas  
i öppen vård bör inläggning övervägas.

Tänk på var föräldrar och ungdom befinner sig  
i relation till ”lagom” orosnivå. Ska du mera betona 
de konstruktiva möjligheterna som nu framkommit 
och sänka oron eller mer betona risker och öka oron?
Prata nu gemensamt med ungdom och föräldrar. 

Steg 3
Återkoppla din bedömning till ungdom  
och föräldrar

Tänk på att visa att du uppfattat svårigheterna och 
allvaret genom att kort beskriva de viktigaste fak
torerna som ger risk eller behöver åtgärdas. Ta med 
något positivt för att bygga balanserat hopp.

Undvik att beskriva i stor detalj så att du tappar 
kontakt och tid och utrymme för familjen att tillfoga 
saker. 

!Säg att ni nu ska prata om  
vad som ska hända härnäst.

Säkerhetsplanering
Säkerhetsplanen är ett samarbetsprojekt mellan dig, 
ungdom och föräldrar. Ni gör den tillsammans för att 
hantera de risker som identifierats under bedömning
en. Ungdomens och föräldrarnas sätt att och förmåga 
att medverka blir samtidigt ett viktigt ”kvitto” på din 
bedömning.

Om samarbetet inte känns bra (magkänslan!) bör du 
konsultera en specialistläkare. Använd gärna vår sä
kerhetsplan med färdiga rubriker. Tänk på att ungdom 
och familj ska vara aktiva. Undvik att fråga om sådant 
du redan vet eller fastna i detaljer. Hamna inte i en 
föreläsningssituation.

4
minuter

24
minuter
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Steg 1
Beskriv säkerhetsplanen, syftet  
och rubrikerna

Enklast är att visa upp Deplyftets förtryckta säker
hetsplan. Rubrikerna är: 
1. Aktuella symptom och händelser som lett fram  

till suicidförsöket
2. Minska sårbarhet
3. Utlösande händelser
4. Varningstecken
5. Ungdomens egna strategier
6. Vem kan ungdomen kontakta?
7. Förälders strategier
8. Risksanering
9. Vård att vända sig till 

Steg 2
Skriv ned det du vet om aktuella symptom  
och händelser

Fråga om korrigering!
Skriv ned text i formuläret!

Steg 3
Berätta vad som brukar kunna minska  
sårbarhet utifrån den bild du fått om  
sårbarheten

Beskriv att ökad sårbarhet ger större risk att agera 
känslostyrt, minskad problemlösningsförmåga och risk 
för försämring. Stabiliserande är sömn, mat, fysisk 
aktivitet, balans mellan aktivitet och vila, undvika 
alkohol och droger, gemenskap, ha någon aktivitet för 
dagen och bra kompisar men inte problematiska.
Fråga först ungdomen om förslag.
Fråga föräldrar om förslag.
Skriv ned text i formuläret!

Steg 4
Gå igenom utlösande händelser  
utifrån det du fått reda på

Fråga efter eller nämn helt kort det du hört under 
kartläggningen, såsom bråk med föräldrar, kompisar, 
kärleksbekymmer.
Fråga först ungdomen om förslag.
Fråga föräldrarna om förslag.
Skriv ned text i formuläret!

Steg 5
Känna igen varningstecken

Fråga efter eller nämn helt kort det du hört under 
kartläggningen om hur tankar, känslor och beteen
den kan trappas upp mot ett suicidförsök. Fånga upp 
sådant som går att identifiera.
Fråga först ungdomen om förslag.
Fråga föräldrar om förslag.
Skriv ned text i formuläret!

Steg 6
Identifiera ungdomens strategier

Fråga ungdomen om hur hen själv tidigare har  
kunnat bryta en ond cirkel.
Fråga föräldrar om tips.
Nämn helt kort olika sätt att själv hantera jobbiga 
känslor (musik, prata med någon, gå en runda, tv, 
spel etc) och se om något nytt tips kan vara värt att 
ta med.

Rangordna efter vad som har störst chans att fung
era. Börja gärna med egna saker för ungdomen men 
betona att hen inte ska hålla på och kämpa själv för 
länge utan se till att kontakta någon annan för avled
ning eller stöd.
Skriv ned text i formuläret!

Steg 7
Undersök möjliga personer att kontakta  
för avledning eller stöd

Nämn helt kort att i akuta lägen brukar andra per
soner vara det säkraste sättet att leda in tankar och 
känslor i nya banor.
Fråga ungdomen om förslag.
Fråga föräldrar om tips.
Se till att någon som ungdomen bor med eller finns  
i den omedelbara närheten alltid är med.
Skriv ned text i formuläret!

Steg 8
Identifiera föräldrars strategier

Ofta är det bäst att ha nämnt något om föräldrars 
strategier i enskilt föräldrasamtal. Ta höjd för både 
över och underengagemang. Vanligast är överoro. 
Ange att raka frågor om mående och dödstankar inte 
ökar risk, men att för mycket frågande kan belasta 
relationen. Ofta är det bra med en daglig avstäm
ningstid, som då blir förberedd från bägge håll. Ställ 
där utöver enbart frågor om mående om det verkligen 
har tornat upp sig. Nu är det särskilt viktigt att ha en 
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positiv ton i kontakten och ”sanera” från kritik  
och upprördhet. Hur kan föräldrar hjälpa till med 
avledning på ett sätt som ungdomen accepterar?  
Kontrollera om det finns fallgropar där föräldrarna 
kan förvärra. Gör kortsiktiga överenskommelser  
i konfliktämnen.
Fråga ungdomen om förslag på vad föräldrar kan göra.
Fråga föräldrar om förslag.
Problemlös fallgropar!
Skriv ned text i formuläret!

Steg 9
Risksanering

Du behöver ha kontrollerat mediciner och eventuella 
skjutvapen. Tänk på att vanliga medicinskåp är osäkra 
och att hela förpackningar av farliga mediciner bör 
förvaras i säkert kassaskåp eller ännu hellre utanför 
hemmet, exempelvis på förälderns arbetsplats. En 
veckas dos brukar vara relativt ofarlig. Vassa föremål 
kan och bör man inte sanera ifrån. De är svåra att 
använda i suicidsyfte och överåtgärder kan leda till 
ett upptrappat klimat.

Regler för att vara ute ensam bör diskuteras. Tänk 
då på det helt korta perspektivet, att sätta regler som 
gäller under några tydligt utsatta datum och aldrig 
tills vidare. Undvik en situation där föräldrar ut övar 
ständig tillsyn och kontroll.

Tänk på att en stödjande och positiv relation är ett 
bättre skydd än yttre kontroll. Undvik åtgärder som 
tröttar ut och skapar bråk. Undvik åtgärder som man 
kan fastna i, som att sova i samma säng eller vara helt 
borta från skolan. Målet är att vara lyhörd men sikta 
mot att hitta tillbaka till en fungerande vardag.
Fråga föräldrar om läkemedel och skjutvapen.
Kontrollera med ungdomen om det finns fler förråd  
av exempelvis läkemedel.
Fråga ungdomen om önskemål kring saker som 
utetider, men inflika gärna tips på vad som är rimligt 
utifrån situationen.
Kontrollera utetider med föräldrarna!
Kom överens om daglig tid och ram för avstämning.
Lös problem kring hinder och fallgropar som kan dyka 
upp!
Skriv ned text i formuläret!

Steg 10
Lista professionella att kontakta  
med namn och nummer

Namn och nummer till behandlare.
Namn och nummer till akutmottagning.
Skriv ned i formuläret!

Steg 11
Gå igenom planen och sammanfatta

Säkerhetsplanen måste vara realistisk och trovärdig 
för alla i rummet. Använd magkänsla.
Fråga ungdomen om vad som är bra respektive 
svårt med planen. Om du blir tveksam på ungdomens 
inställning till säkerhetsplanen så överväg här att prata 
enskilt och ställ raka frågor om ungdomen verkligen är 
med på det som skrivits ner.
Fråga föräldrar om vad som är bra respektive svårt 
med planen.
Gör ändringar om bra förslag kommer upp!

Steg 12
Ordna tid för uppföljning

Se till och ansvara för att det alltid finns en ny tid för 
besök eller telefonkontakt. Om du inte kan lösa detta  
i stunden så ta själv på dig ansvaret att kontakta famil
jen på bestämd tid. 
Tänk efter och känn efter om du känner dig nöjd och 
rimligt trygg med planen.
Låt alla skriva sin signatur på formuläret och ta kopior 
att skicka med hem.
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Kartläggning av person och liv

Risk och skyddsfaktorer
En stor del av denna information bör ha samlats in under 
kartläggningsdelen i modul Det diagnostiska samtalet. 
En nyfiken utforskande och icke-värderande hållning är 
ovärderlig när du gör en riskbedömning. Ett bra sätt att 
utforska familjeklimat och föräldra–barn-relation är att 
göra det när man kartlägger familjeliv och fritid. En fråga 
om hur man sköter sitt rum, hygien, pengar eller vad det 
kan vara kan följas upp med:
– Blir det mycket tjat därhemma? Vad brukar ni tjata på 

ert barn om? Vad tjatar dina föräldrar på dig om? Kan 
det urarta till bråk? Hur ofta händer det? Bråkar ni om 
något annat? Hur brukar ni bli sams? Brukar ni göra 
något tillsammans? Många familjer äter tillsammans? 
Gör ni det? Gör ni något annat kul tillsammans? 

När man går igenom kompisdomänen kan man lägga till: 
– Vem brukar du träffa på fritiden? Vad gör ni? Om det 

har hänt dig något som gör dig upprörd, vem vänder du 
dig till då? Kan du vända dig till dina kompisar? Brukar 
du vända dig till dina föräldrar? Har det hänt att du 
blivit så upprörd att du gjort något riktigt impulsivt som 
du sedan ångrat? Något farligt för dig själv eller andra?

Eller riktat till förälder:
– Vem brukar ditt barn träffa, vad gör de? Vad tycker ditt 

barn är kul? Vad intresserar henne/honom. Brukar ni 
göra något tillsammans? Om det har hänt något, kan 
dott barn komma till dig och söka stöd?

Frågor om skolan kan kompletteras med:
– Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om lärarna? Är 

det någon som du har lite bättre kontakt med och som 
du kan vända dig till om du har något problem? Hur ser 
det ut när det gäller klasskompisarna, skolkompisarna? 

Paus

– Är de mest justa eller ganska elaka ? Retas de eller är 
ojusta på annat sätt? Har du blivit mobbad?

Känsligare frågor kan penetreras i det enskilda samtalet. 
När vi går igenom PTSD-symptom brukar vi fråga om 
olika typer av trauman, där man börjar med lite mindre 

känsliga trauman såsom trafikolycka eller brand och går 
vidare med känsligare typer.
– En del barn och ungdomar har sett någon misshandlats 

eller till och med själva blivit slagna? Har det hänt dig? 
Man kan också se någon i familjen utsättas för våld. 
Har du gjort det? Eller själv blivit slagen av någon 
familjemedlem? Har du varit orolig för din eller någon 
annan familjemedlems säkerhet? Man kan också ha sett 
någon som blivit sexuellt antastad eller varit utsatt för 
att någon rört på en på ett sexuellt sätt utan tillåtelse. 
Har det hänt dig? Vad hände? Vem? 

Självmordsförsöket med ungdomen

När det känns lämpligt under samtalet, men vanligen 
efter en ganska kort inledning med presentation och 
ramar, inklusive sekretess:
– Anledningen till att vi träffas idag är ju för att du har 

tagit de här tabletterna (försökt strypa dig, hänga dig, 
hittades vid spåret…)

– Hur mår du precis nu? (Fråga om exempelvis huvud
värk eller trötthet som kvarstående konsekvens av för
söket och som kan påverka förmåga till samtal.)

– Berätta precis vad som hände.

Undvik detaljfrågor i början och underlätta i stället en fri 
beskrivning av händelseförloppet. Följ sedan upp med 
detaljerade frågor: 
– Kan du berätta vad som hände innan? Har det hänt 

något nyligen som drivit dig i den här riktningen? Var 
du när du gjorde ... Var det någon annan hemma? Hur 
gjorde du? Vad tänkte och kände du? När du var färdig 
hur gjorde du då? Pratade/meddelade du någon? Hur 
reagerade dina vänner/familjen när de fick reda på vad 
du gjort? Vad har hänt efter det? Vem tog kontakt med 
vården? Vad gjorde du då?

– Hade du planerat eller förberett det tidigare eller var 
det något som bara hände? Hur länge hade du planerat 
det? Tog du fler tabletter/gjorde något annat än du hade 
planerat?

– Varför valde du just den här metoden? Tänkte du att du 
skulle dö? Vad hoppades du skulle ändra sig när du tog 
tabletterna? Ibland kan man ha flera skäl till att man 
gör så här. Var det så för dig? Vad tror du andra ungdo
mar som gör självmordsförsök kan ha för skäl? Stämmer 

n Demonstration
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något av det in på dig? Hur stark var din önskan att dö? 
Nu när du har överlevt, hur känns det? Kan du känna 
lättnad och till och med vara glad att du överlevde? El
ler är du besviken och arg?

– Har du gjort något liknande tidigare? Vad då? När då? 
Vad hände innan då? Har det hänt några fler gånger? 
Vilket var allvarligast? Vad tänker du om det?

Strukturerade diagnostiska frågor med ungdomen

Psykisk störning

Depressivt tillstånd
– Hur har du mått de senaste dagarna – jag menar, har 

du mest hela tiden känt dig nedstämd? Eller deppig och 
nere? Kan du berätta mer? Hur känns det? Hur stor del 
av dagen känner du så? Och hur många dagar har du 
mått så under de senaste två veckorna? 

Irritabilitet
– Blir du arg eller irriterad över småsaker? Tycker du 

att du stör dig på saker, upplever du att folk är på dig 
eller ute efter dig? Kan du berätta mer om det? Hur 
känns det? Hur stor del av dagen känner du så? Och 
hur många dagar har du känt så under de senaste två 
veckorna?

 
Förlust av glädje eller intresse
– Vilka slags saker tycker du vanligtvis om? Har det änd

rats? På vilket sätt? Blir du till exempel ofta uttråkad 
av saker som du tidigare gillade? Är de flesta saker du 
brukar gilla att göra nu påtagligt mindre roliga?
Tänk på att fråga om skillnader jämfört med period 
före depressionen.

Sömn
– Hur har din sömn varit? Har den ändrats? Har du haft 

sömnproblem? Vilka slags problem? Hur lång tid tar 
det att somna nu? Vaknar du på natten? Vaknar du för 
tidigt? Vilken tid? Hur länge har det varit så här? 

Agitation/hämning 
Fråga i första hand föräldern eftersom agitation avser 
beteende och inte upplevelser. 
– Verkar ungdomen spänd och rastlös, haft ”myror i byx

orna” eller hållit på och pillat på saker? Kan du berätta 
om det? Har rörelserna eller tankarna blivit långsam
mare? På vilket sätt? 

Mani
– Det finns ju det andra läget också, när man liksom blir 

upprymd och glad och full med energi på ett konstigt el
ler jobbigt sätt. Har du någon gång haft en sån period? 
Berätta mer. Hur länge höll det i sig?

Emotionell instabilitet
– Jag har förstått att du mått dåligt en längre tid. Kan det 

svänga mycket? Har du ofta starka känslor? Vad brukar 
utlösa dem? Har det ofta med relationer att göra? Kän
ner du dig ofta tom och övergiven? Har du svårt att 
kontrollera känslorna? Vad brukar du göra? 

Missbruk
– När du träffar kompisar, festar ni då? När gjorde ni 

det senast? Har du varit full någon gång? När var det 
senast? Röker du? Har du provat något annat än van
liga cigaretter, till exempel cannabis? När var det? Har 
du provat något mer? Vadå? Brukar ni hitta på andra 
saker som vuxna inte gillar? Sabba saker eller elda? Har 
du snattat någon gång?

Tidigare självmordsförsök
Ingången att fråga om suicidförsök skiljer sig åt beroende 
på om du försöker kartlägga det i samband med en akut 
bedömning efter ett aktuellt ssjälvmordsförsök eller om 
det är som del av en depressionsbedömning. Samma 
känslighet krävs men vid en akut självmordriskbedöm-
ning har du även att ta hänsyn till att hantera en akut 
krissituation.

Du bör erbjuda ungdom och förälder att prata enskilt. 
Samtal om tidigare försök sker bäst i samband med ge-
nomgång av suicidstegen, kartläggning av självskadande, 
missbruk eller andra känsliga samtalsämnen eller direkt 
när ungdomen för det på tal. Observation av ungdo-
men ger värdefull information. Kartläggningen sker på 
samma detaljnivå som vid akut bedömning och den 
information som ungdomen gett bör på ett känsligt och 
välövervägt sätt kontrolleras mot förälderns uppfattning. 
En tidslinje är ett viktigt hjälpmedel.

Kartläggning av självskadande är upplagt på ungefär 
samma sätt som kartläggning av självmordsförsök.

Våldshändelser
På liknande sätt går du igenom tidigare våldshandlingar 
genom att fråga vad som hände, om ungdomen använde 
någon form av tillhygge, om offret behövt uppsöka sjuk-
vård och hur ungdomen ser på händelsen efteråt. Ibland 
inhämtas information om våld bäst från förälder. 
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Självmordsavsikt
I enskilt samtal med ungdomen kan du fråga mer speci-
fikt om självmord med suicidstegen som mall:
– Du sa tidigare att du känt dig deprimerad. Har du 

någonsin känt att livet är hopplöst, inte värt att leva? 
Vet du om det är någon annan i din släkt som känt 
likadant?

– Du sa tidigare att du har självmordstankar. Kan du be
rätta lite mer om det? Du sa att du försökt ta självmord. 
Berätta lite mer, vad hände?

När det gäller akutbedömning efter ett självmordsförsök 
är det bäst att först kartlägga det aktuella försöket och 
sedan fråga om eventuella kvarstående suicidtankar eller 
planer och suicidal intention.

Suicidstegen 
Meningslöshet
– När du mår dåligt, brukar du då fundera över det 

meningsfulla med att leva? Hur tänker du då? Tänker 
du så annars också? Vad tänker du då? Hur tänkte du 
innan du började att må dåligt?

Hopplöshet
– Ofta när man är nedstämd kan man tänka att livet är 

hopplöst. Har du tänkt sådana tankar? Vad tänker du 
då? Tror du att det kommer att bli bättre igen? Hur då? 

Dödstankar
Brukar du tänka på döden? Vad tänkte du då? Har du 

någonsin tänkt att det skulle vara bättre om du var död. 
Vad tänkte du då?

Dödsönskan
– Har du önskat att du vore död? Skulle du vilja slippa 

vakna nästa morgon?

Självmordstankar
– Har du till och med tänkt på att göra dig själv något för 

att dö? Har du haft tankar på att ta ditt liv? 

Självmordsönskan
– Har du tänkt att du vill ta ditt liv? Har du tänkt att du 

ska ta ditt liv?

Självmordsplaner
– Har du någon gång planerat att ta ditt liv? Hur då? 

Vad hade du tänkt göra? Gjorde du det då? Hur är det 
nu? Har du sådana planer nu? Vilka planer? Har du 
bestämt när du ska göra det? Varför just nu/då?

Självmordsförberedelser
– Har du tänkt eller förberett självmord på något sätt? 

Hur då? När började du med det?

Självmordsavsikt
– Har du bestämt dig för att ta ditt liv? Har du sagt det till 

någon på något sätt? Har du gjort några andra saker 
för att du bestämt dig? Vadå för någonting (sagt adjö, 
ordnat upp saker)?

Skäl för att leva
– Finns det något som håller emot? Har du något som gör 

att du vill fortsätta att leva?

När du kommit till den nivå som gäller går du vidare 
med att fråga om intensitet och frekvens.

Frekvens och intensitet
– Hur stor del av dagen tänker du på att allt är menings

löst… självmord… planerar du att ta ditt liv? Hur 
känns det att tänka så? En del ungdomar känner en 
lättnad när de tänker så, en del känner ingenting och en 
del är väldigt plågade. Hur är det för dig? Hur stor del 
av en viss timme? Tänker du det någon särskild del av 
dagen? Även i skolan?

– Hur lätt är det för dig att avleda tankarna på döden, 
självmord och de känslor som är kopplade till det och 
tänka på något annat? 

– Hur mycket krävs av dig för att stå emot självmords
impulser?

Det är bra att i psykiskt status ange den nivå ungdomen 
uppnått, ange frekvens och intensitet och sedan negera 
allvarligare nivå. På liknande sätt frågar du om våldstan-
kar, planer, handlingar. Det är viktigt att du gör detta på 
ett nyfiket, utforskande sätt och med en icke-värderande 
hållning. 



35

ATT HANTERA OCH VÄRDERA SJÄLVMORDSRISK 2017 DEPLYFTET

Strukturerade diagnostiska frågor med förälder

När det gäller förälders psykiska hälsa kan man komma 
in på det efter att man gjort en noggrann kartläggning av 
aktuell depressionsepisod motsvarande den i Det diag
nostiska samtalet och säga något i stil med:
– Depression är en ärftlig åkomma. Känner du igen något 

av det vi precis har diskuterat? Har du haft det på nivån 
att det har ställt till det för dig (nedsatt funktion)? På 
vilket sätt? Skulle du säga att det är så nu?

Och om det passar här eller i enskilt samtal:
– Hur tror du att det påverkar familjen, ungdomen etc. 
– Finns det någon annan i din nära släkt som har haft 

depressioner eller missbruk?

Återkoppla bedömning

Här ges exempel på hur du kan uttrycka dig i journal-
text. I samtal ska samma saker sägas men förstås med ett 
friare ordval.

Fall 1
17-årig flicka, tidigare väsentligen frisk, utan hereditet för 
vare sig depression eller suicid. Tre månaders anamnes 
på medelsvår depression. Flickan har påbörjat inledande 
psykosocialbehandling med god effekt på symptom-
börda och funktion. Gott stöd av familjen. Inget tidigare 
suicidförsök och enbart flyktiga dödstankar men inga 
suicidtankar. Ytligt självskadebeteende i form av rispande 
i ångestlindrande syfte som minskat i frekvens.

Text om självmordsrisk
Självmordsrisken bedöms som låg utifrån god effekt av 
behandling på symptom och funktion, gott stöd, inget 
suicidförsök och endast flyktiga dödstankar och ytligt 
självskadebeteende

Text under Åtgärd
•	 Ger råd om vidareläsning, klinikens/Deplyftets 

informationsbroschyr
•	 Allmänna råd om dagliga avstämningssamtal
•	 Vikten av regelbunden livsföring inklusive fysisk 

aktivitet

Fall 2
17-årig flicka med hereditet för emotionell instabilitet 
och depression och med tecken på instabil reaktivitet, nu 
utvecklat en lindrig till medelsvår depression. Svarat väl 

på insatt behandling men försämring i samband  
med bråk med bästa kompisen. En intoxikation med  
10 st NSAID för ett halvår sedan i närvaro av förälder  
i samband med bråk. Tar avstånd från självmordsför-
söket. Nu tilltagande sömnsvårigheter och allmän oro 
och kortvariga suicidtankar utan planer. Rispade sig 
igår. Gott stöd i förälder som visar god omsorgsförmåga. 
Deltar väl i säkerhetsplanering.

Text om självmordsrisk
Självmordsrisken bedöms som måttlig utifrån hereditet 
och egen depressivitet och reaktivitet och tidigare mind-
re allvarligt suicidförsök. Nu kompisbråk och sömn-
störning och kortvariga suicidtankar, dock deltagit och 
svarat väl på behandlingen. Rimlig säkerhetsplanering 
går att upprätta.

Åtgärd
Första åtgärd blir att behandla sömnstörning. Upprättar 
säkerhetsplanering inklusive information om telefon-
nummer till mottagning och avdelning. Extrainsatt 
besök för ny bedömning bokas till undertecknad ...

Fall 3
17-årig pojke där biologisk pappa suiciderat för tio år 
sedan, mamma har haft återkommande depressioner 
med aktuell depression just nu och som behandlas för 
medelsvår depression med inledande psykosocial bas-
behandling sedan fyra veckor tillbaka utan tillräcklig  
effekt. I tillägg till detta finns en underliggande adhd med 
uttalad impulsivitet som förbättrats något på centralsti-
mulantiabehandling. Nu igår allvarligt menat suicidför-
sök med 30 g paracetamol med kvarstående suicidal in-
tention efter att flickvännen gjort slut, är agiterad och vill 
inte delta i säkerhetsplanering och tackar ja till erbjuden 
heldygnsvård efter en stunds motivations arbete.

Självmordsrisk
Såväl den kroniska som den akuta suicidrisken bedöms 
som hög utifrån hereditet, pågående depression hos 
pojke och mamma samt nyligen allvarligt menat suicid-
försök med kvarstående suicidal intention. Agiterad, vill 
inte delta i säkerhetsplanering men tackar ja till erbjuden 
heldygnsvård. Suicidrisken på avdelningen bedöms som 
låg efter visitation och x-tillsyn. Förälder kvarstannar på 
avdelningen.

Åtgärd
Specialistläkare tillkallas. Patienten läggs in på akut-
avdelningen enligt HSL med extra tillsyn efter visitering. 
Säkerhetsplan upprättas.
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Säkerhetsplanering

Psykoedukation
Om man hamnar i en motgång och dessutom inte är  
i balans är risken stor att man överväldigas av sina käns-
lor. Problemlösningsförmågan minskar och man kan 
drabbas av tunnelseende eftersom känslohjärnan kan ta 
över. Det är bra att ha en färdig plan med olika steg för 
vad man kan göra.

Känna igen varningstecken
– Hur kan du veta att säkerhetsplanen kan behöva an

vändas?
– Vad brukar du tänka/känna när du känner dig extremt 

ur balans eller börjar tänka på självmord eller själv
skadande?

Minska sårbarhet
– Vi har ju pratat om att balans kan göra dig mindre 

känslig och obalans kan göra dig mer känslig. Kan du 
ange några exempel på vad hos dig eller i er familj som 
ger ökad balans?

– Kan du ge något exempel på saker eller situationer som 
ger obalans?

– Sömn är ett bra exempel. 

Egna hanteringsstrategier
– Vad skulle du kunna göra på egen hand för att komma 

bort från självmordstankar och lugna dig själv?
– Hur sannolikt är det att du kommer att använda dig av 

den här strategin?
– Vad skulle kunna hindra dig från att använda dig av 

den här strategin?

Andra personer att kontakta
– Vem tycker du om att vara med? Är det någon du skulle 

kunna vända dig till när du mår riktigt dåligt?
– Vem kan hjälpa dig att sluta tänka på problemen, om så 

för bara ett litet tag?
– Hur troligt är det att du verkligen kommer att ta kon

takt med dessa personer?
– Det brukar vara bra att någon av föräldrarna är med 

på den här listan. Är det ok?
– Skulle du våga fråga dem? Eller är det svårt för dig?
– Kan du göra på något annat sätt? En del brukar tycka 

det är lättare att sms:a eller signalera på ett annat sätt 
än att direkt be om hjälp.

Förälders strategier
Det brukar vara bra att ta upp denna del och delen med 

risksanering i den enskilda delen av samtalet med föräld-
rarna.
– Det är både vanligt och förståeligt att man blir jätte

orolig när ens barn uttrycker självmordstankar eller har 
tagit tabletter. En sak som kan ställa till det lite är att 
man som förälder hela tiden utvärderar hur ungdomen 
mår eller är alltför på när ungdomen drar sig undan. 
Det kan leda till både bråk och att ungdomen slutar 
visa när den mår dåligt. Ett bra sätt att komma runt 
detta är att lägga in dagliga avstämningssamtal. Skulle 
det kunna funka för er?

– Vi har nu gått igenom hur man kan se på Johanna att 
hon mår dåligt och hur hon kan säga till er föräldrar. 
Nästa steg är att gå igenom vad ni föräldrar kan göra  
i ett sådant läge för att lugna Johanna och hjälpa henne 
hantera negativa tankar och känslor och upprördhet.

Risksanering
Det brukar vara bra att förbereda risksaneringsdelen  
i det enskilda samtalet med föräldrarna.
– Ett riskställe för självmordshandling är toaletten. Därför 

brukar det vara bra att gå igenom den när det gäller till 
exempel mediciner och rakblad. Hur ser det ut för er?

– Har ni några andra farliga ställen eller saker hemma?
– Hur mycket koll behöver ni ha för att ni ska känna er 

trygga i detta skede? 

Professionella att kontakta
– Mottagningen går att nå på detta nummer mellan 8 och 

17. Kvällar och helger kan ni ringa det här numret och 
där kan ni få råd och stöd dygnet runt.

Gå igenom och stäm av säkerhetsplanen
Ok, nu har vi skrivit färdigt denna, då är det dags att gå 
igenom den och se hur användbar den blivit. (Se mall 
nästa uppslag.) 
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Introduktion

1. Vid en akut konsultation på somatisk avdelning efter 
ett självmordsförsök kan ungdomen vara påverkad av 
läkemedel och inte kunna svara på frågor.

Möjlig lösning
Kontrollera per telefon att patienten är tillräckligt vaken 
för ett bedömningssamtal. Om du ändå kommit till av-
delningen, inhämta så mycket information som möjligt 
från förälder, journal och vårdpersonal och be att få 
återkomma om några timmar när ungdomen inte är så 
påverkad.

2. Alliansen håller inte och ungdomen törs inte berätta 
om sin situation eller sina tankar.

Möjlig lösning
Låt alltid självmordsriskbedömningar ta den tid de krä-
ver. Lägg stor vikt vid att använda olika valideringstekni-
ker och börja med att prata om allmänna saker innan du 
utforskar mer känslomässigt laddade områden. 

3. Ungdomen och föräldrar är mycket upprörda och 
fientliga mot varandra, vilket nästan gör det omöjligt 
att ta upp anamnes.

Möjlig lösning
Dela upp samtalet och börja med ungdomen för sig och 
ha tillräckligt med avsatt tid för att kunna lyssna noga 
före den mer detaljerade intervjufasen i samtalet. Ofta 
kan känslorna lägga sig så att man tillsammans kan göra 
upp en säkerhetsplan.

4. Ungdomen med svår sömnstörning uteblir.

Möjlig lösning
Ungdomen kan erbjudas eftermiddagstider, sms-påmin-
nelser och annan flexibilitet i behandlingen, bland annat 
hembesök.

Kartläggning av person och liv

1. Att inventera riskfaktorer kräver känslighet och taj-
ming. Det kan vara svårt att inventera viktiga riskfak-
torer och samtidigt balansera hopp. Inventering av 
skyddsfaktorer kan vara en hjälp, men ibland saknas 
även sådana. 

Möjlig lösning
Att normalisera, validera och avlasta skuld kan hjälpa 
till. Det kan också vara ett stöd att koppla det man dis-
kuterat till en individuellt anpassad psykoedukation om 
familjens betydelse, både vad gäller vidmakthållande och 
att ta sig ur en suicidal process.

Självmordsförsöket med ungdomen

1. Patienten kan ha sin egen agenda och informationen 
är aldrig objektiv.

Möjlig lösning
Information från förälder är ovärderlig. Om du som be-
handlare är orolig för suicidalitet ska du alltid ta kontakt 
med föräldrarna för att hämta in ytterligare anamnes och 
kunna bedöma omsorgsförmåga och skydd.

2. Anamnes och status går inte ihop.

Möjlig lösning
Informationen är ofta motstridig. Ibland gäller det som 
behandlare att stå ut med det och försöka lita på det 
man finner är mest troligt. Ibland behöver du lita på din 
magkänsla att någonting inte stämmer, särskilt om du 
uppfattar att ungdomen försöker förminska problem 
eller symptom. Information från förälder är ovärderlig. 
Ibland är en kort tids inläggning ett bra alternativ för att 
kunna observera patienten och samla mer information.

3. Ungdomen är tydligt ambivalent.

Möjlig lösning
Detta är ett svårt läge. Det finns ofta inslag av ambivalens 
när ungdomar har tankar eller planer på att ta sitt liv. 
Här gäller det att lyssna noga och utforska ambivalensen. 
En bra säkerhetsplan är a och o. Situationen kan växla 

n Svårigheter vid bedömning av risk och säkerhet
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Säkerhetsplan

Namn:          Personnummer:    

Närvarande:              

Tidiga varningstecken

Ungdomens strategier

Utlösande faktor

Minskning av sårbarhet

Läget

DEPLYFTET ATT HANTERA OCH VÄRDERA SJÄLVMORDSRISK 2017
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Jag godtar planeringen

Ungdom      Förälder

                   

Kontaktperson             dr/ps/kur           Annan

Vem kan jag kontakta som som kan hjälpa mig att avleda om det inte funkar?

Förälders strategier

Risksanering

Professionella att vända sig till

ATT HANTERA OCH VÄRDERA SJÄLVMORDSRISK 2017 DEPLYFTET



40

DEPLYFTET ATT HANTERA OCH VÄRDERA SJÄLVMORDSRISK 2017

snabbt och ungdom och föräldrar bör då veta precis hur 
de ska gå tillväga.

4. Ungdomens historia/hopplöshet gör att jag blir över-
väldigad och inte vet vad jag ska göra, alternativt kän-
ner att jag behöver göra något mer än vad situationen 
egentligen påkallar.

Möjlig lösning
Att ha en struktur för samtalet kan vara ett sätt att hålla 
kontroll på känslorna. Ibland kan det vara bra att när det 
passar ta en liten paus och gå igenom den information 
som kommit fram för sig själv eller ta kontakt med mer 
erfaren kollega.

5. Ungdomen har svårt att minnas motiv och orsaker till 
självmordshandlingen eller svarar svepande.

Möjlig lösning
Genom att gå tillbaka några timmar före handlingen och 
försöka återskapa vad som föregick den kan ungdomen 
få lättare att minnas utlösande händelser, tankar och 
känslor, händelseförlopp, självmordsavsikt och andra 
avsikter med handlingen. Genom att försöka precisera 
vilka plågsamma känslor eller tankar ungdomen försöker 
hantera går det att inleda behandlingen och säkerhets-
planering och på så sätt minska risken för ett nytt försök.

Strukturerade diagnostiska frågor

1. Ungdomen vill inte att information kommer fram  
till föräldrarna.

Möjlig lösning
Behandlaren bör alltid ta för vana att inleda samtalet 
med att berätta om syfte, tågordning och vad som gäller 
angående sekretess. Det kan vara bra att börja med att 
fråga vad ungdomen vet om sekretess. Sedan kan du be-
rätta om absolut sekretess och vilka undantag som finns, 
till exempel när man är orolig att en person ska fara illa. 
Därefter kan man diskutera hur man kan berätta för 
föräldrarna och förhandla fram en säkerhetsplan tillsam-
mans. På så sätt kan ungdomen känna sig lyssnad till. 
Relationen kan stärkas och säkerheten sättas främst.

2. Ungdomen anger ett antal försök som föräldern inte 
känner till och det är svårt för behandlaren att veta 
vad som egentligen har hänt.

Möjlig lösning
Genom noggrann genomgång av varför, vad, när, hur 
kan behandlaren bedöma om det verkligen var ett själv-
mordsförsök eller om det kanske mer rör sig om suicid-
tankar. Går det inte att få det preciserat minskar trovär-
digheten. Observation av ungdomen i rummet och hur 
denna ter sig när den berättar om händelser är ett viktigt 
hjälpmedel. En del ungdomar, särskilt de med emotionell 
reaktivitet, har en tendens att ta i lite extra. En del för-
äldrar har å andra sidan lite dålig koll på hur deras barn 
mått och olika händelser. En välavvägd klinisk bedöm-
ning av information från flera källor och observation är 
viktigt vid värdering av självmordsförsök.

3. Ungdomen vill inte se att riskbruk är ett problem som 
påverkar hur hen mår.

Möjlig lösning
En tidslinje med noggrann kartläggning av akut suicida-
litet kan vara ett ovärderligt hjälpmedel för att tydliggöra 
samband mellan mående och riskbruk. Validera ungdo-
men i att exempelvis alkohol kan lindra på riktigt kort 
sikt men brukar leda till kraftigt förvärrade problem med 
hur man mår.

4. Ungdomen har svårt att förklara varför hen skadar sig 
själv.

Möjlig lösning
En noggrann genomgång av vad som hänt vid några 
olika självskadetillfällen och hur olika personer i pa-
tientens närhet kan ge ledtrådar om utlösande faktorer, 
beteendets funktion och hur det förstärks på olika sätt.

5. Ungdomen verkar få de symptom som jag frågar 
efter. Jag vågar därför inte fråga om självmordstankar.

Möjlig lösning
Det är väl känt att en del patienter snappar upp olika 
symptom och gör dem till sin egna. Behandlare kan 
också genom ledande frågor föra in samtalet på fel spår. 
En möjlig lösning till detta är att alltid ställa öppna 
frågor utan hint om vad man efterfrågar och att börja på 
lägre nivå än man tror att ungdomen ligger, för att arbeta 
sig upp. I sådana här fall kan det någon gång vara klokt 
att undvika att uttryckligen fråga om högre allvarsgrad 
på suicidplanering. Det brukar också vara bra att på ett 
lagom sätt validera den smärta och de symptom som 
man uppfattar att ungdomen uppvisar som ett sätt att 
visa att man förstår och minska motiven att dramatisera 
och lägga till.
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Återkoppla bedömning

1. Som behandlare känner du dig avtrubbad och orkar 
inte tillräckligt väl lyssna av signaler.

Möjlig lösning
När du själv är uttröttad eller ur balans av annat skäl bör 
du be överordnad eller kollega om hjälp snarare än att 
kämpa dig igenom en självmordsriskbedömning som 
inte känns alls bra.

Säkerhetsplanering

1. En del ungdomar vill inte alls delta i att planera  
behandlingen och upprättande en säkerhetsplan.

Möjlig lösning
Genom att fråga om vad ungdomen skulle vilja ändra på 
och leta efter något som hen skulle vilja vara annorlunda 
kan man minska motvilligheten. Ibland får man sätta  
i gång och jobba med planen och på så sätt få ungdomen 
med på tåget. Försök dock inte övertala, eftersom det 
minskar chansen att planen verkligen används.

2. Ungdomen kan inte ge några förslag på strategier.

Möjlig lösning
Här kan det vara frestande att ta fram en lista på tänk-
bara strategier och be ungdomen kryssa för de alternativ 
hen skulle kunna tänka sig att använda. Erfarenheten 
säger dock att detta minskar chansen att ungdomen 
verkligen provar någon av strategierna. Det är viktigt att 
säkerhetsplanen är ett arbetat dokument som skräddar-
sys till just den här personen. Det kan man åstadkomma 
genom att leta efter undantag när ungdomen varit ur 
balans och haft intensiva tankar på självmord, men klarat 
att hantera krisen på annat sätt.

3. Ungdomen är alltför labil och det går inte att upprätta 
någon säkerhetsplan med rimlig säkerhetsnivå. 

Möjlig lösning
Konsultera en specialistläkare för helhetsbedömning och 
övervägande kring vårdnivå.

4. Ungdom och förälder har invändningar mot  
heldygnsvård.

Möjlig lösning
Specialistläkare konsulteras för helhetsbedömning och 

resonemang kring lämplig vårdnivå och rimlig säker-
hetsplanering. Inga data har kunnat visa att heldygnsvård 
är verksam mot självmordshandlingar, men man bör 
erbjuda en kortare tids vård för att få den akuta krisen 
under kontroll. Om familjen trots individuellt anpassad 
information om risker inte vill ha en sådan lösning kan 
en alternativ behandlingsplan övervägas som intensiv 
öppenvård, dagvård eller heldygnsvård med permis-
sion. En ny säkerhetsplan bör göras där det tydligt anges 
vad som ska hända om överenskommelsen bryts eller 
situationen förvärras. Överväganden och säkerhetsplan 
bör noggrant dokumenteras inklusive den information 
familjen fått. I vissa fall kan tvångsvård vara tillämpligt.

5. Psykosociala utlösande faktorer kan tillkomma och 
patientens mentala status kan förändras snabb. 

Möjliga lösningar
Den akuta behandlingen bör inrikta sig på att minska 
risken för utlösande händelser, som bråk inom familjen, 
och på att minska sårbarheten, exempelvis genom att 
behandla sömnstörning och motivera ungdomen att 
avhålla sig från alkohol och droger. Säkerhetsplanen ska 
innefatta tidiga tecken samt vart familjen kan vända sig 
om olika avledningsstrategier inte fungerar. Suicidrisk-
bedömningarna måste upprepas, säkerhetsplaneringen 
revideras och annan vårdnivå övervägas tills den akuta 
krisen är under kontroll.

6. Det kan finnas en kronisk förhöjd risk för suicidalitet 
på grund av många långsiktiga faktorer. 

Möjlig lösning
Långsiktiga riskfaktorer behöver vägas mot omedel-
bara riskfaktorer. Långsiktiga riskfaktorer är viktiga för 
behandlingsplaneringen men ger inte en överhängande 
risk. En etablerad terapeutisk relation med ömsesidigt 
förtroende, där behandlare följt ungdomen över tid, un-
derlättar bedömning och revidering av säkerhets planen, 
liksom möjligheten att vara flexibel när det  
gäller intensitet i behandlingen. Specialist bör konsulte-
ras i svårbedömda fall.

7. Patient med uttalad anhedoni är svårmotiverad och 
svår att aktivera.

Möjlig lösning
Behandlaren bör inte bli missmodig utan försöka pro-
blemlösa och identifiera hinder för aktivering samt stötta 
föräldrarna i att vara delaktiga i aktiveringen. Om inte 
det är tillräckligt kan intensiv öppenvård eller dagvård 
vara en praktisk hjälp i aktiveringen.
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Alla deprimerade ungdomar bör tillfrågas om själv-
mordstankar. En självmordsriskbedömning lutar sig inte 
bara mot intensitet och frekvens av aktuella suicidtankar 
utan är en sammanvägd bedömning av utlösande faktor, 
aktuell psykisk störning och behandling, tidigare själv-
mordsförsök och självskadande, observation av ungdo-
men och föräldrars mående och omsorgsförmåga. 
En självmordsriskbedömning ska alltid följas av en sä-
kerhetsplan med olika steg att testa vid emotionell upp-
rördhet och intensiva självmordstankar. Den bör alltid 
innehålla ett avsnitt om risksanering. Säkerhetsplanen 
är ett levande dokument som ska modifieras efterhand 
och bör förvaras på ett sätt som gör att ungdomen och 
föräldern kan använda sig av den. 
 
Särskilt vid självmordsriskbedömning gäller det att ta 
sig tid för att reflektera och använda sig av sin intuition. 
Lyssna på din magkänsla! Om ett gnagande obehag eller 
tvivel biter sig fast, tänk ett varv till. Vid hög eller svår-
bedömd risk eller om det inte går att upprätta en rimlig 
säkerhetsplan bör du konsultera specialistläkare.

n Modulsammanfattning
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DEPLYFTET
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP), har 
under 2014 antagit riktlinjer för depression för att förbättra bedömning 
och behandling av depression. Deplyftet är ett samarbetsprojekt mellan 
SFBUP och Region Halland med mål att föra ut riktlinjerna till klinisk 
rutin på BUP-kliniker.

Denna manual är en del av implementeringsarbetet som även 
innefattar utbildningsseminarier, handledning, utvärdering och stöd 
till förbättringsarbete på klinikerna, allt för att kunna ge vård enligt 
riktlinjerna till alla barn och unga med depression.

Manualen och riktlinjens metod för integrerad psykosocial bas-
behandling vid depression har inspirerats av den engelska structured 
clinical care (SCC), som är en bred och multimodal basbehandling 
av depression hos barn och ungdomar utifrån ett psykopedagogiskt 
arbetssätt. Formatet följer e-utbildningen för traumafocused cognitive 
behaviour therapy (TFCBT) från universitetet i South Carolina, USA.

Den första versionen av manualerna utvecklades med stöd av Sveri-
ges kommuner och landsting (SKL) och har provats och utvärderats  
i ett pilotprojekt på fyra kliniker. Denna version är en vidareutveckling 
med sikte på nästa våg av implementering för sex kliniker med start  
under våren 2017.

Produktion: Psykiatrin Halland l Tryck: KB Media, Halmstad, maj 2017

Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri
www.sfbup.se

Barn och ungdomspsykiatrin, Region Halland
www.regionhalland.se/bup


